Výzkumné centrum dějin východní Evropy HÚ AV ČR, v. v. i.
a
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
pořádají ve čtvrtek 3. října 2019 od 9. hodiny
na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, Studentská 84, Pardubice

konferenci Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita
Rusko ve 20. století je pro potřeby konference chápáno jako geopolitický a kulturně civilizační celek
Ruska – Sovětského Ruska – Sovětského svazu – Společenství nezávislých států – Ruské federace
a dalších zemí, které se staly samostatnými státními celky po rozpadu SSSR.
Akce je motivována stálými diskuse o tzv. zásadních milnících v dějinách Ruska 20. století, mezi něž
patří i reflexe starší ruské minulosti odehrávající se ve 20. století nejen v ruském prostředí.
Jednání se uskuteční ve třech tematických blocích:
1. Kontinuita a diskontinuita – historické souvislosti
2. Kontinuita a diskontinuita – historiografické reflexe
3. Kontinuita a diskontinuita – dnešní východiska
V prvním bloku půjde o geneze a proměny historických událostí Ruska od počátku 20. století až do
současnosti.
Ve druhém bloku zazní referáty o historiografických, filozofických, literárněvědných, a jiných reflexích
událostí celých ruských dějin (nikoli pouze 20. století), jak byly činěny a jak se ve 20. století
proměňovaly. Lze analyzovat vzpomínky na události, ale i osobnosti, reflexe v podobě monografií,
memoárů, biografií, esejů i novinových článků.
Ve třetím bloku budou sledovány aktuální obrazy ruské minulosti 20. století včetně aktuálních
politologických diskursů.
Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, ruština
Přihlášky se jménem referujícího, institucí, kterou dotyčný zastupuje a názvem vystoupení a cca půl
stránkovou anotací (v případě vystoupení v anglickém nebo ruském jazyce prosíme o obsáhlejší)
zasílejte na e-mail vlcek@brno.avcr.cz do 30. srpna 2019. Anotace bychom rádi dali k dispozici
účastníkům akce v písemné podobě.
Těšíme se na viděnou na setkání s dělnou atmosférou!
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