
Historický ústav AV ČR, v. v. i. a Národní archiv

s podporou Strategie AV21 Akademie věd České republiky, 
Výzkumný program č. 11 „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“, pořádají

Mezinárodní konferenci

Kominterna a střední Evropa
Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu 

Termín konání: Čtvrtek 3. října 2019
Místo konání: Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4  (Přednáškový sál)

Spojení: Autobusová zastávka Chodovec, autobusy č. 115, 125, 136 a 213
Konferenční jazyky:  Čeština, slovenština, angličtina, ruština, němčina

Konference nebude simultánně tlumočena

Výzva k účasti/ Call for papers:
Vznik Komunistické internacionály v  březnu 1919 předznamenal nástup sovětského státu do intenzivní spolupráce 
s mezinárodním socialistickým, resp. komunistickým hnutím. Do něj se zapojila radikální část levice československé 
sociální demokracie, později Komunistická strana Československa. Proměňovalo se vedení Kominterny a její profil, ale 
nikdy její ideologické směřování. V takto načrtnutém vývoji, formování vnitřních mechanismů, je dosud velice mnoho 
neznámých. Především za první etapy rozvoje Kominterny vykazovalo její vedení výraznější autonomní prvky ve vztahu 
k  VKS(b). Sekce Kominterny, komunistické strany, byly zavázány podpoře sovětského státu a hrály významnou roli 
v podpoře jeho zahraniční politiky. Poté, co proběhla vlna bolševizace komunistických stran a Stalin si v SSSR upevnil 
svoji pozici, podřídil Kominternu zájmům sovětského impéria. 

Vzhledem k obšírnosti tématu navrhujeme tyto následující tematické okruhy:

n Založení Komunistické internacionály v roce 1919;
n Vývoj radikální levice ve střední Evropě;
n Možnosti spolupráce internacionál;
n Dogmatismus v praxi – teorie sociálfašismu v politice Kominterny;
n Změna kursu Kominterny, politika lidové fronty a sovětská zahraniční politika;
n Obrat zahraniční politiky SSSR v létě 1939, nejasnosti a související přesměrování Kominterny;
n Zrušení Kominterny v roce 1943 a její dědictví.

Zájemci se mohou registrovat do 30. června 2019.
V přihlášce uveďte, prosím, název vystoupení a abstrakt do 500 znaků, dále prosíme o sdělení místa Vašeho působení 
a plné titulatury. 
Přihlášky zasílejte na adresu: david.hubeny@nacr.cz 
Organizátoři konference si vyhrazují právo výběr příspěvků pro konferenční program.
Přednesené příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou publikovány v kolektivní monografii. 

Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu


