Program kulatého stolu
„Rada vzájemné hospodářské pomoci. Stav a perspektivy výzkumu“
Středa, 2. března 2016
Konferenční sál Národní knihovny České republiky, Klementinum 190, Praha 1, hlavní
vchod, výtah „Sever“, 2. patro
09.30
Registrace:
10.00 – 11.15
Panel 1: „Archivy, stav a perspektivy výzkumu“
Jelena Aleksandrovna Tjurina (Ruský státní archiv ekonomiky, Moskva)
Téma vystoupení: Dokumenty fondu RVHP a jeho informační možnosti
(referát bude přečten)
Bohumír Brom (Národní archiv, Praha)
Téma vystoupení: Československo a RVHP – prameny ke studiu zahraničního obchodu a
mezinárodních hospodářských institucí ve vybraných archivech České republiky (především:
Archiv ministerstva zahraničních věcí, Аrchiv České národní banky, Аrchiv Československé
národní banky)
František Frňka (Národní archiv, Praha)
Téma vystoupení: Československo a RVHP. Prameny ke studiu v Národním archivu –
fondy československého průmyslu
Diskuse
11.15 – 11.30
Přestávka: čaj, káva
11.30 – 11.50
Prezentace publikace:
Česko-ruské obchodně ekonomické vztahy. P-R Aspekt International, s. r. o., Praha
2014
11.50 – 13.30
Panel 2: RVHP – teorie a praxe, Československo – sovětské hospodářské vztahy
Julie Aleksandrovna Ščerbakova (Institut vědeckých informací ve společenských vědách
Ruské akademie věd, Moskva)
Téma vystoupení: Některé otázky teorie a praxe socialistické ekonomické integrace
Pavel Dufek (Národní archiv, Praha)
téma vystoupení: Koоrdinace hospodářské politiky členských států RVHP v letech 1954 –
1956.

Ella Grigorjevna Zadorožnjuk (Institut slavistiky Ruské akademie věd, Moskva)
téma vystoupení: Zesilovaná degradace: sovětsko–československé hospodářské vztahy
v rámci RVHP a mimo něj
Emil Voráček (Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
téma vystoupení: RVHP, spolupráce, krize a ekonomické reformy, 60. léta
Diskuse:
13.30 – 14.30
Přestávka: občerstvení
14.30 – 16.00
Pokračování panelu
Václav Průcha (emeritní prof., Vysoká škola ekonomická, Praha)
téma vystoupení: RVHP v 70. letech
Timur Kašapov (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha)
téma vystoupení: RVHP a československo-sovětské hospodářské vztahy v 80. letech.
Aliaksandar Sudliankou (Vysoká škola ekonomická, Praha)
téma vystoupení: Vývoj spolupráce mezi ČSR a SSSR v oblasti mírového využívání jádra
a její hospodářské důsledky (od jejího zahájení do roku 1989)

Diskuse
Závěr

