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Univerzita ve Štýrském Hradci ve spolupráci s Rakouskou společností pro výzkum
18. století organizovala ve dnech 1. až
3. května 2014 mezinárodní kolokvium
Varia mixta zum 18. Jahrhundert pro
posluchačky a posluchače doktorských
studijních oborů, kteří se badatelsky
zaměřují na dějiny a kulturu 18. století.
Představeno a komentováno bylo patnáct
prací mladých badatelů z České republiky
a Rakouska. Univerzita v Tübingen hostila 20. až 21. června 2014 mezinárodní
workshop Bedrohliche Aufklärung? Kir
che und Adel im Josephinismus. Desítka
historiček a historiků z České republiky,
Kanady, Maďarska, Německa a Rakouska
představila svá témata, která se věnovala osvícenství v katolických oblastech
Římsko-německé říše a vztahu šlechty
a církví k josefinismu. Ve spolupráci
s dalšími vědeckými institucemi uspořádal
Historický ústav Akademie věd České
republiky v Praze 5. až 7. listopadu 2014
mezinárodní konferenci Náboženské
střety a konfesní násilí ve střední Evropě
v 15. až 18. století. Vzhledem k hojné
účasti mnoha českých i zahraničních badatelů byla problematika násilí v konfesních střetech představena z různých úhlů
pohledu. Převážná část příspěvků se zaměřila na rekatolizační postupy v habsburské
monarchii, avšak nechyběl ani výzkum
z území dnešní Itálie, Polska a severního
Německa. Seminář Ceremonial as a Key
to Understand Early Modern Diplomacy
proběhl pod záštitou Univerzity Pardubice a Ústavu dějin umění Akademie
věd České republiky 14. listopadu 2014
v Praze. Tohoto semináře se zúčastnili
čeští i zahraniční badatelé, kteří přednesli
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referáty přispívající k poznání diplomatického ceremoniálu v různých zemích
raně novověké Evropy. Ve dnech 18. až
20. listopadu 2014 se konala v Budapeští
mezinárodní konference Crossing Bor
ders na počest 350. výročí úmrtí Mikuláše
Zrinského. Přednesené referáty se zaobíraly jeho životem a zvláště významem, a to
na pozadí politického, vojenského a kulturního vývoje Uher v 17. století. Slezská
univerzita v Katovicích byla organizátorkou mezinárodní konference Wokół
wolnych elekcji w państwie polsko-li
tewskim XVI–XVIII w. O znaczeniu idei
wyboru – między teoria a praktyka, která
se konala 27. až 28. listopadu v Ustroni.
Prvořadé téma jednání představovaly
volby polských králů v raném novověku.
Univerzita v Augšpurku byla hlavním pořadatelem mezinárodní konference Adel
im östlichen Europa – zwischen lokaler
Identität, Region und europäischer
Integration, jež proběhla 3. až 5. prosince 2014 v bavorském Wildbad Kreuth.
Účastníci z České republiky, Maďarska,
Německa, Rakouska, Rumunska a Ruska
hovořili o srovnávacích výzkumech raně
novověké šlechty ve střední Evropě, o jejím
vlivu na integrační a státotvorné procesy,
o nadnárodních šlechtických korporacích
a kulturním transferu. Univerzita v Bernu
uspořádala ve dnech 13. a 14. března 2015
mezinárodní konferenci Elections and
Electoral Corruption in the Early
Modern Period. Několik přednášejících
se zaměřilo na problematiku ovlivňování
městské rady v Benátkách, jež se díky
tomu stala hlavním tématem. Zazněly
však příspěvky zaměřené na manipulaci
s volbami duchovních či korupci prová-
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zející polské královské volby v 16. století.
Součástí konference byl kulatý stůl, u něhož se diskutovalo o vlivech, jež ovlivňují
volební výsledky v současnosti. Univerzita
v Mohuči organizovala 19. až 21. března 2015 za účasti českých, dánských,
francouzských, maďarských, německých,
polských a švýcarských vědců mezinárodní
sympozium Ritterschaft und Refor
mation. Hlavní pozornost se soustředila
na postižení role nižší šlechty při šíření
německé reformace v různých evropských
zemích. Referáty prokázaly, že zkušenosti
z Římsko-německé říše nebyly vzhledem

k odlišným právním, náboženským a politickým podmínkám přenositelné za její
hranice. Ústav českých dějin Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze pozval
ve spolupráci s dalšími institucemi české,
rakouské a maďarské vědce k mezioborovým debatám o kultuře v Praze za vlády
Ferdinanda I., které se konaly 26. až
28. března 2015 v rámci mezinárodní
konference Prag – Residenz des Habs
burgers Ferdinands I. 1526–1564.
Václav Bůžek – Monika Hrušková –
Michal Morawetz – Kateřina Pražáková
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