Call for papers

Československo v proměnách Evropy XX. století
Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe
mezinárodní vědecká konference

Senát Parlamentu ČR, Praha 25. – 27. září 2018
Pořádá: Historický ústav Akademie věd ČR Praha a Historický ústav Slovenské
akademie věd Bratislava
Sté výročí vzniku československého státu nám dává příležitost zamyslet se nad
jeho existencí a učinit jistou historickou bilanci. Jaký význam měl tento stát pro
jeho státotvorné národy i národnosti v něm žijící, jaký význam měl pro Evropu a
svět v období své existence v letech 1918-1992? Rovněž bychom si měli položit
si otázky, z jakých pramenů a sil tento stát čerpal ve svém odhodlání být
rovnocenným partnerem ostatních státních uskupení Evropy a světa o staletí a
více starších a jaké hodnoty jeho hodnoty ctíme a zachováváme.
To jsou základní otázky, které si bude klást mezinárodní vědecká konference,
jejímž cílem je zkoumat tyto podstaty ve všech aspektech života československé
společnosti, tj. zahraničně- či vnitropolitických, ekonomických, sociálních či
kulturních. Základním principem přístupu bude komparace československého
vývoje s ostatními srovnatelnými státy regionu (zvláště sousedící státy –
Polskem, Maďarskem, Rakouskem etc.) a interakce s klíčovými etapami
evropských dějin. V rámci šesti sekcí (zahraničněpolitická, vnitropolitická,
ekonomická, státně-národní, sociální a kulturní) by měly zaznít příspěvky
syntetické povahy na tato témata, které by zachytily kontinuity a diskontinuity
československého vývoje.
Jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina (simultánní tlumočení)
Pořadatelé si vyhrazují právo výběru příspěvku.
Z konference vzejde recenzovaná kolektivní monografie. Příspěvky musí být
odevzdány nejpozději k datu konání konference.
Cestovní náklady a ubytování zahraničním referentům hradí pořadatelé.

Call for papers

Československo v proměnách Evropy XX. století
Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe
International scientific conference

The Senate of the Parliament of the Czech Republic, 25 - 27 September 2018
Held by: The Institute of History of the Czech Academy of Sciences Prague and
the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences Bratislava
The centenary of establishment of the Czechoslovak State gives us an
opportunity to reflect on its existence and make a certain historical evaluation.
What was the significance of this state for its state-forming nations and ethnic
groups that lived in it? What was its significance for Europe and the world at the
time of its existence between 1918 and 1992? We should also ask questions
concerning the sources and strengths from which this state drew its resolution to
become an equal partner to all other national formations in Europe and the
world, which were hundreds of years older, and which of its values we adhere to
and preserve.
These are the basic issues addressed by the international scientific conference,
which seeks to examine these points in all spheres of life of the Czechoslovak
society, i.e. the foreign political, domestic political, economic, social or cultural
aspects. The basic principle of the approach is comparison of Czechoslovak
development with other comparable countries of the region (especially the
neighbouring countries – Poland, Hungary, Austria, etc.) and interaction with
key stages of European history. The six sections (foreign political, domestic
political, economical, state-national, social and cultural) should include
contributions of a synthetic nature on these issues, capturing the continuities
and discontinuities of the Czechoslovak development.
Official languages: Czech, Slovak and English (simultaneous translations)
The organizers reserve the right to choose the papers.
The conference will result in a reviewed collective monograph. The papers must
be submitted no later than the date of the conference.

Travel and accommodation costs of foreign speakers are paid by the organisers.

