Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Na styku starych monarchii i nowych republik. Polacy, Czesi, Słowacy w 1918 roku
Przed 100 laty, jesienią 1918 roku Polacy, Czesi, Słowacy oraz inne narody Europy Środkowej przystąpiły do
budowy swoich nowych państwowości. Chcąc włączyć się w obchody tych ważnych historycznych
wydarzeń, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego wraz Uniwersytetem Ostrawskim i Uniwersytetem
Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy zaprasza do pochylenia się nad fenomenem kształtowania niepodległych
bytów Polski i Czechosłowacji w 1918 roku podczas międzynarodowej konferencji.
Procesy, które przebiegały jesieną 1918 roku w rodzących się państwach miały wiele cech wspólnych, nie
brakowało jednak również istotnych różnic. Zbilansowanie jednych i drugich należy do najważniejszych
celów, jakie mamy nadzieję zrealizować w trakcie konferencji. Zapraszamy na nią szczególnie badaczy
pogranicza, którzy w swych poszukiwaniach naukowych nie odrzucają metody komparatystycznej,
uwzględniając przemiany dokonujące się równocześnie po obu stronach kształtowanej wówczas granicy
polsko-czechosłowackiej jak i dawnych granic państw zaborczych. Z nie mniejszym jednak zainteresowaniem
oczekiwać będziemy również na referentów badających odrębnie zjawiska polityczne i społeczne
zachodzące po I wojnie światowej w Polsce, Czechach lub na Słowacji. Potencjał naukowy tego typu refleksji
oceniamy jako bardzo wysoki i wiążemy z nimi wielkie nadzieje.
Chcemy objąć refleksją m.in. następujące problemy:
— Wpływ wojny na funkcjonowanie lokalnych struktur administracji na graniczących z sobą obszarach
niemieckiego Górnego Śląska, austriackiego Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego, austriackiej zachodniej
Galicji, okupowanego Królestwa Polskiego i węgierskiej Słowacji.
— Wynik I wojny światowej jako czynnik kształtujący stosunek społeczności ziem pogranicza monarchii
Romanowych, Habsburgów i Hohenzollernów do upadających dynastii.
— Wpływ I wojny światowej na sytuację społeczną i aktywność lokalnych elit na pograniczu Cesarstwa
Niemieckiego i Monarchii Habsburgów.
—Przeobrażenia sceny politycznej, nowe ruchy społeczno-polityczne na ziemiach niemieckiego Górnego
Śląska, austriackiego Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego, austriackiej zachodniej Galicji, okupowanego
Królestwa Polskiego i węgierskiej Słowacji
— Próby przebudowy struktur państwowych Austro-Węgier i Niemiec w 1918 roku (u schyłku zmagań
wojennych i po zakończeniu wojny).
— Procesy kształtowania się państwowości polskiej i czechosłowackiej.
— Aktywność narodowych, regionalnych i lokalnych elit w 1918 roku.
— Formowanie sił zbrojnych i struktur policyjnych.
— Dziedzictwo państwowości niemieckiej i austro-węgierskiej w nowo powstałych państwach sukcesyjnych.
Konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Historii UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 11 w środę, 14
XI 2018 roku. Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną, która nie przekroczy 300 zł. Propozycje
tematów referatów będą przyjmowane do końca marca 2018 roku.
Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy nadsyłać na adres: krzysztof.nowak@us.edu.pl
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