
Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

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“

Vás zvou na mezinárodní konferenci

Od krize ke krizi: 
Československo a evropa 1918–1922

Termín konference: 
Čtvrtek – pátek 24.–25. září 2020

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 (bez překladu)

Výzva k účasti:
První světová válka a jí způsobené problémy v podobě strádání širokých vrstev obyvatelstva a narůstajícího chaosu v zásobování zvýraznily stávající sociální nerovnosti 
a odstartovaly protestní vlny, které pokračovaly i po skončení Velké války, rozpadu čtyř monarchií a vzniku řady nástupnických států. Na ně navázaly nejen četné další 
ozbrojené konflikty, ale také mnohé vnitropolitické krize (hladové bouře a stávky), a to jak v Československu, tak i sousedních zemích, např. v podobě četných povstání 
v Německu, anebo zvratů ve vnitřním vývoji Maďarska, což se vše odehrávalo na pozadí ruské bolševické revoluce a následující občanské války v letech 1917–1922 na 
území bývalého carského impéria.

Cílem konference je analyzovat kritické období prvních let československého státu, komparovat vývoj sociálního napětí, jeho reflexi v  domácí politice, úsilí 
domácích politických elit o stabilizaci ekonomiky v porovnání s vývojem v sousedních zemích. 

Vzhledem k obšírnosti tématu navrhujeme tyto následující tematické okruhy:

n Sociální napětí a jeho podoby (stávky, demonstrace, hladové pochody);
n Hledání řešení (řešení zásobovací krize, politické a správní reformy); 
n Bezpečnostní situace (bezpečnostní složky, jejich národnostní, politické a organizační směřování, zákonné mantinely);
n Národnostní otázka (v sociální, politické a správní oblasti);
n Přeshraniční pohyby (migrace obyvatelstva před válkami, otázka zajatců a jejich repatriace, politická emigrace, zejména z území bývalého carského 

impéria);
n Kulturní reflexe poválečných krizí ve výtvarném umění, literatuře a filmu.

Zájemci se mohou registrovat do 1. srpna 2020.
V přihlášce uveďte, prosím, název vystoupení a abstrakt do 500 znaků, dále prosíme o sdělení místa Vašeho působení a plné titulatury. 
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: david.hubeny@nacr.cz
Organizátoři konference si vyhrazují právo výběru příspěvků pro konferenční program.
Přednesené příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou publikovány v recenzovaném časopise Paginae historiae.

Organizační výbor: Emil Voráček (Historický ústav AV ČR), David Hubený (Národní archiv), Miroslav Šepták (Národní archiv)


