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První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2016 zahajuje studie Zdeněk Nebřenský
Proměny továrního prostoru v období vrcholné průmyslové moderny. Přístupy, problémy a
perspektivy soudobého historického výzkumu, která se věnuje sociálně urbanistickým otázkám
průmyslové modernizace. Navazující studie Horst Dippel Vom Völkerrecht zum
Verfassungsrecht. Die Stellung der Minderheiten in den Verfassungen des Neuen Europa
nach dem Ersten Welkrieg se zabává otázkou právní ochrany národnostních menšin po první
světové válce v Evropě. Další studie Jan Čopík – Jaroslav Čmejrek Česká regionální
politika pohledem obecních kronik do roku 1939 pojednává o významu kronik jako jednoho
z významných pramenů pro poznání regionální politiky a činnosti obecních samospráv.
Následující studie Marek Bašta Od kolapsu ke krizi. Protičeskoslovenská aktivita v Bavorsku
v letech 1919-1929 na základě podrobného studia dokumentů z českých i německých archivů
popisuje úlohu Bavorska v československo-německých vztazích po první světové válce.
Potom studie Jana Škerlová Vztahy Československa a Jugoslávie s Bulharskem, Sovětským
svazem a Polskem v letech 1929-1934 se věnuje mezinárodní vztahům ve vyhroceném období
hospodářské krize a vyostřování politických a národnostních poměrů ve střední Evropě a na
Balkáně. Číslo pokračuje studií Miroslav Šepták Postup křesťansko-sociální strany při
kolapsu parlamentní demokracie v Rakousku (1932-1933) popisuje příčiny a složitý proces
nastolování autoritativních mechanismů vlády v meziválečném Rakousku. Další studie
Marek Šmíd The personage of Vatican dignitary, diplomat, and priest Antonino Arata before
his arrival in the Baltics in the 1930s na konkrétní osobnosti osvětluje postup vatikánské
diplomacie ve všeobecném vyhrocování mezinárodních vztahů v Evropě před druhou
světovou válkou. Následující studie Wilhelm Brauneder Die Spur des Weltkrieges in der
österreichischen Verfassungsentwicklung bis 1938 popisuje dopady následků první světové
války do právního, politického a společenského života v Rakousku. Další studie Michal Pehr
České politické strany v době třetí republiky a jejich poválečné sjezdy se věnuje vývoji
politického stranictví v Československu po druhé světové válce s ohledem na nástup
komunistů k moci v únoru 1948. Závěrečná studie Ladislav Kudrna – František Stárek,
Čuňas Tenkrát na Severu. Teplický underground versus Veřejná a Státní bezpečnost 19651985 sleduje formování jednoho z center protirežimní opozice a její zápas s komunistickou
mocí. V oddílu Materiály zařazená studie Petr Kužel Problémy socialistické modernizace
hnacích vozidel ČSD 1945-1980 pojednává o technických, organizačních a ekonomických
souvislostech vývoje železniční dopravy v socialistickém Československu. Číslo tradičně
uzavírají informační oddíly Kronika a Recenze.
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