TISKOVÁ ZPRÁVA KE KONFERENCI
Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky
Organizátoři konference: Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie
věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie Filozofické fakulty J. E. Purkyně
a Obecním domem, a. s.
Datum a místo konání: 16. a 17. října 2018, Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1
Organizace mezinárodních vědeckých konferencí patří dlouhodobě k tradiční činnosti Archivu hlavního
města Prahy. Letošní, v pořadí již 37. mezinárodní konference s názvem Praha v obnoveném státě – zemská
metropole hlavním městem nové republiky, kterou pořádá Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci
s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedrou historie
Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Obecním domem, a. s., se uskuteční ve dnech
16. a 17. října 2018 v reprezentačních sálech Obecního domu. Téma konference i prostory pro její konání
nebyly vybrány náhodně, ale souvisí s letošním jubilejním rokem vzniku samostatné Československé republiky.
Praha při vzniku republiky sehrála nezanedbatelnou roli a ze zemské metropole habsburského soustátí se
proměnila v hlavní město nového státu. Současně musela řešit řadu problémů jako rozšíření infrastruktury,
vybudování plnohodnotného zázemí politického a reprezentačního střediska, vzrůst území i počtu obyvatelstva
a s tím spojený urbanistický rozvoj. Vyrovnávala se s národnostními a sociálními otázkami, nelehkou bytovou
situací a byly na ni kladeny vysoké nároky na rozvoj všech úrovní školství i církevních institucí. Nová role
Prahy současně přispěla k zásadní expanzi kulturního života. Všechny tyto nastíněné okruhy budou na
konferenci tematizovány nejen pro naše hlavní město, ale v komparačním výměru také pro ostatní regionální
centra naší republiky i pro další středoevropské metropole.
Konference je doprovodnou součástí výstavy „28. říjen“, pořádané Archivem hlavního města Prahy a
Obecním domem, a. s. od 28. září do 31. prosince 2018, umístěné v někdejších místnostech Českého pánského
klubu v budově Obecního domu: http://www.ahmp.cz/index.html?newsid=496.
Jednání je simultánně tlumočeno v českém a německém jazyce, konferenční poplatek není vybírán.
Program konference je k dispozici na webových stránkách Archivu hlavního města Prahy:
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=117
Všechny zájemce o účast prosíme, aby se do 12. října 2018 registrovali na e-mailové adrese
Marketa.Ruckova@praha.eu.
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