Družstva, družstevní elity
a politika ve střední Evropě
2. poloviny 19. a první poloviny
20. století
Vědecké sympozium
10. – 11. 2. 2022, Praha
Družstevní hnutí představovalo ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století jeden
z klíčových faktorů ekonomického, sociálního, kulturního, nacionálního, jakož i politického rozvoje v prostoru středovýchodní Evropy. Družstva specifickým způsobem spoluutvářela charakter moderního městského i venkovského prostředí. Byla rovněž významnými
institucemi v procesu integrace nižších sociálních vrstev do formujících se moderních
politických národů. Jako taková byla také předmětem výzkumu moderní hospodářské
a sociální historiografie, a rovněž tématem několika kulatých stolů na světových kongresech hospodářských dějin v posledních přibližně dvou dekádách.
Plánované sympozium se zaměří na družstva v jejich celistvosti, neboť role ekonomické a sociální de facto nelze oddělit od jejich přesahů kulturních, nacionálních, politických a jiných. Zásadní význam má v tomto ohledu pátrání po roli společenských elit (na
místní, regionální i národní úrovni) při zakládání a vedení družstev. Družstva jsou tedy
vnímána jako zájmové instituce, které ve veřejném prostoru překračují svá původní určení. Vstupují do širšího pole sociálně-kulturního působení, interagují zde s veřejnou správou a ocitají se v gravitačním poli politiky. Spektrum projevů vzájemných vazeb družstev
a politických subjektů je značně široké a zahrnuje fenomény lobbingu, zařazování družstev do systému zájmových organizací politických stran (spolu s odbory, tělovýchovami,
spolky apod.), prorůstání družstevních a politických elit atd. Vedle prohloubení poznání
vývoje družstevního hnutí chce symposium přispět porozumění jeho širokospektrálních
sociálně ekonomických rolí a v neposlední řadě napomoci jeho objektivnějšímu vnímání.
To dodnes trpí nánosy období státního socialismu, ale i mnohými neúspěchy družstevní
transformace 90. let minulého století.
Vyhlašujeme Call for Abstracts na vědecké sympozium „Družstva, družstevní elity
a politika ve střední Evropě 2. poloviny 19. a první poloviny 20. století“, které se bude konat
10. – 11. 2. 2022 v Praze.
Pořadateli sympozia jsou
Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
a Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Ukončení registrace příspěvků: 8. 11. 2021
Ukončení výběru příspěvků: 19. 11. 2021
Konferenční poplatky (přednášející i posluchači): bez konferenčních poplatků
Ubytování a stravování není pořadateli zajišťováno (pořadatelé mohou v případě zájmu
a dostatečných kapacit zprostředkovat cenově zvýhodněné ubytování v zařízeních AV
ČR).
Jednací jazyky sympozia budou angličtina a čeština.
Konference je plánována v prezenční formě, pořadatelé si vyhrazují v případě nutnosti
omezení počtu účastníků či převedení do elektronické podoby v souladu s vývojem
hygienicko-epidemiologické situace.
Abstrakty příspěvků o maximálním rozsahu 200 slov zasílejte do 8. 11. 2021
na e‑mailovou adresu slavicek@hiu.cas.cz.
Vybrané příspěvky budou v roce 2022 publikovány v kolektivní monografii. Ostatní
příspěvky budou v případě úspěšného recenzního řízení otištěny v monotematickém
čísle vybraného odborného časopisu. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru příspěvků.
Vítáme především příspěvky, které budou primárně zpracovávat následující témata:
1. Družstva jako instrument ekonomické a sociální modernizace
2. Družstevní elity v dobových sociálních sítích
3. Svět družstev a svět politiky
4. Družstva, státní správa a obecní samospráva
5. Družstva jako faktor formování moderního politického národa
6. Družstva a nacionální zápasy
7. Integrační procesy v družstevnictví
8. Profesní biografie významných reprezentantů a teoretiků družstevního hnutí
9. Případové studie družstevních subjektů s významnými politickými, kulturními
a jinými přesahy
Sympozium bude realizováno s podporou projektu Grantové agentury ČR,
č. GA20-15238S „Družstevnictví a politika za první Československé republiky“

Za organizační výbor sympozia se na Vaši účast těší
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