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

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity 

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

pořádají

mezinárodní konferenci

Termín konání:
Čtvrtek a pátek 14. a 15. října 2021

Místo konání:
Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, Kinosál

V případě pokračování pandemie proběhne konference online,
popř. hybridně s možností dálkových vstupů zahraničních

a domácích referujících

Spojení:
Autobusová zastávka Chodovec, autobusy č. 115, 125, 136 a 213

Konferenční jazyky:
Čeština, slovenština, němčina, angličtina, polština, ruština, (bez překladu)

Radikální levice ve střední Evropě 
a její vývoj od konce první světové války

do roku 1933

1) Мондок, Иван (ед.): Календарь Карпатской Правды на 1925 год. Ужгород [S. d.].

2) VGA, Wien, AZ-Bildarchiv

3) Národní archiv, Policejní ředitelství Praha II – prezídium



4) VGA, Wien, Plakatsammlung

5) Národní archiv, Policejní ředitelství Praha II – prezídium



VýzVA k úČAsti/CAll FoR PAPERs:

Apokalypsa první světové války přinesla zásadní politické, hospodářské, společenské ale i mentální proměny. Značná část obyvatelstva došla k zá
věru, že kapitalismus selhal, což vedlo k volání po zásadní proměně společenského a ekonomického uspořádání. Možná alternativní forma byla 
spatřována pod heslem socialismu; výzvou byl formující se sovětský systém, přičemž v levém spektru politiky existovaly i další formy radikalizace. 
Tyto procesy se střetávaly s úsilím o demokratický vývoj, ale i snahami extrémní pravice o uchopení moci.

Cílem konference je analýza vývoje radikální levice ve středovýchodní Evropě v meziválečném období do roku 1933, kdy nástup nacismu 
k moci v Německu podstatně mění směřování a štěpení evropské politické scény. Kromě toho jsou vítány také příspěvky k vývoji levice během první 
světové války a krátce před ní. Konference si klade za cíl zkoumat vývoj radikální levice jak z hlediska jednotlivých států, tak s ohledem na širší re
gionální perspektivu a komparaci středovýchodní Evropy. 

Vzhledem k široce vymezené problematice se budeme zabývat především následujícími tematickými okruhy:

n ozbrojené konflikty a násilí (stávky, demonstrace, hladové pochody, střety s bezpečnostním aparátem);
n Mezinárodní spolupráce; 
n Vztahy sociálně demokratických a komunistických stran; 
n Mediální reflexe a veřejné mínění (tisk a snaha o ovlivňování názorů veřejnosti).

zájemci se mohou registrovat do 15. září 2021.
V přihlášce uveďte, prosím, název vystoupení a abstrakt do 500 znaků, dále prosíme o sdělení místa Vašeho působení a plné titulatury. 
Přihlášky zasílejte na emailovou adresu: mseptak@ff.jcu.cz 
Organizátoři konference si vyhrazují právo výběr příspěvků pro konferenční program.
Přednesené příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou publikovány v monotématickém čísle recenzovaném časopise Paginae historiae 
v roce 2023.

organizační výbor:
Emil Voráček (Historický ústav AV ČR), David Hubený (Národní archiv), Miroslav Šepták (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity)


