
 

                         

CALL FOR PAPERS 

RAKOUSKO – ČESKÉ DNY HISTORIKŮ 2012  

 

Raabs an der Thaya, 6. – 7. prosince 2012 

 

 

 

Akademie Waldviertel pořádá ve spolupráci s Institutem Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků 

válek (Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung) 5. ročník Rakousko – českých dnů 

historiků k tématu „Hospodářství podél česko – rakouské hranice“. 

  

 

 

Historické hraniční regiony mezi českými korunními zeměmi (Čechy a Morava), Rakouskem nad a pod 

řekou Enns byly již před slovanským pojmenováním problematickým územím. Přesto lze konstatovat, že 

v tomto prostoru výrazně převažovalo určité osudové spojenectví a to i navzdory tomu, že  mírová 

sociokulturní a hospodářská výměna byla občas narušena nepřátelskými a válečnými periodami. Z 

dnešního pohledu evropské integrace je zřejmé, že problematické momenty regionu se vytvářely 

především v kontextu moderních nacionalismů 19. století a formování totalitních systémů století 

dvacátého. Vedle nacionálně politického vývoje byl tento prostor ovlivňován také  hospodářskými 

konjunkturami, které se dají pouze částečně vysvětit  v souvislostech politického vývoje. Z rakouské 

perspektivy byl tento aspekt například sledován v polovině 90. let 20. století v rámci výzkumného 

projektu „Kultury na hranicích“, jehož výsledky byly pro část regionu Waldviertel publikovány v roce 

2006.  

 

 

 

Téma se jeví jako vhodné pro 5. Rakousko – české dny historiků v neposlední řadě i z důvodu jeho 

aktuálnosti pro budoucí perspektivu Evropské unie. Cílem je prezentace aktuálních vědeckých výsledků k 

hospodářskému vývoji česko/moravsko – rakouského pohraničí. Z historické perspektivy by měly být 

zpracovány základní poznatky o strukturách, které ovlivňují i současnou hospodářskou realitu – ať už z 

pohledu makroekonomických faktorů, hospodářských nebo dopravních predispozic, hospodářsko-

politických rozhodnutí nebo třeba hospodářských mentalit a elit. 

 

 

 

Jedno a půldenní jednání bude zahájeno veřejnou vědeckou přednáškou k aktuální ekonomické situaci ve 

sledovaném regionu. Tímto nemají být tématizovány pouze státně nacionální odhady situace, ale také 

představy a plány Evropské unie a perspektivy do buducnosti. Na tento Status Quo navazují druhý den 

nejrůznější vědecké příspěvky. Jako konferenční jazyk  bude používána a simultálně tlumočena čeština a 

němčina. 

 

 



 

                         

Zváni jsou  v první řadě kolegyně a kolegové působící v oblasti historických věd, dále pak z oboru 

ekonomie, politických věd a sociologie. Příspěvky se mají zaměřit především na hospodářský vývoj v 

oblasti dnešních regionů jižních Čech, jižní Moravy, Vysočiny, Dolního a Horního Rakouska. Zvláště 

vítány jsou především komparativní výstupy. Téma není chronologicky omezeno, sledovány mají být ale 

struktury, fenomény, které  se odrážejí v současnosti nebo jež v širokém slova smyslu zanechaly své 

stopy. Zároveň lze tematizovat „klasické“ termíny jako je ekonomie, kapitál, práce, podnikání, obchod 

nebo jednotlivé hospodářské faktory jako jsou sociální podmínky, dějiny mentalit, energie, gender nebo 

dopravní či hospodářská geografie.  

 

 

Pořadatelé očekávají zaslání digitálních návrhů témat, včetně maximálně 500 slov dlouhého abstraktu a 

krátkého životopisu, do 28. října 2012.  Do 1. listopadu 2012 oznámíme, která témata byla akceptována. 

Vzhledem k tomu, že se plánuje vydání publikace, prosíme o dodání příspěvku do začátku konference. 

 

 

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek: 

Mag. Philipp Lesiak 

Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Außenstelle Raabs an der Thaya 

Oberndorf bei Raabs 7 

A-3820 Raabs an der Thaya 

philipp.lesiak@bik.ac.at 
 


