Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na konferenci, která se uskuteční ve dnech 23. – 24. 11. 2017 (čtvrtek
– pátek) v prostorách Historického ústavu HÚ AV ČR, Prosecká 76, 19000 Praha 9 a která se bude týkat
problematiky

Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské
byrokracie.

Stejně jako osvícenství dalo základy naší době ve všech sférách života společnosti, tak postava
profesionálního úředníka, reprezentanta a přímého realizátora osvícenských změn, nabyla nové, takřka do
současnosti přetrvávající podoby. Dnes, kdy se každodenně potýkáme a setkáváme s problematikou státní
a evropské úřední mašinerie, služebním zákonem, schopnostmi úředníků, jejich postavením, ale i jejich
chybami a korupcí, je o to zajímavější zodpovědět si otázku počátků tohoto systému. Na naší konferenci
uvítáme všechny, kdo se nad touto problematikou chtějí zamyslet a diskutovat o ní. Věnovat bychom se
chtěli nižšímu a střednímu úřednictvu, státnímu, městskému, vrchnostenskému, přičemž nám nejde o
medailonky jednotlivých osob, ale o případové studie zaměřené na tato témata:

a) vznik a náplň pojmu byrokracie v osmnáctém století, teoretické uchopení problematiky byrokracie
na sklonku raného novověku
b) normy, předpisy a ideální zobrazení postavy a práce úředníka
c) otázka vzdělání úřednictva ve vztahu k jeho kariéře, specializace jednotlivých úředních postů a
vzniku nových, ryze osvícenských funkcí, vliv vzdělání na kariérní postup
d) konkurzy na úřední místa, logika a argumentace výběru uchazečů
e) hodnocení úředníků, schopnosti, píle a jejich chování v úřadě i mimo něj, rodinné zázemí,
„vyhoření“, alkoholismus, hráčská vášeň
f) pracovní vztahy, zpronevěry, korupce a jejich vyšetřování
g) sociabilita úředníků, jejich vzájemné osobní a rodinné propojení a formování úřednických dynastií,
účast v zednářských lóžích, učených společnostech, případná úřednická korespondence a
korespondenční sítě, jejich propojení se zahraničím a zapojení se do nadstátní "Republiky učenýchRepubliky úředníků", jak bychom ji mohli nazvat
h) reprezentace úředníků ve veřejném prostoru, jejich místo v kolektivní paměti českých měst a
venkova, postava úředníka v narativních pramenech 18. století.

Vážení kolegové, těšíme se na Vaše příspěvky, jejichž nabídku včetně podrobného abstraktu očekáváme
nejpozději do 30. září 2017.
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