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Charakteristika
Pracovníci pobočky se zaměřují na české, středoevropské
a východoevropské dějiny od středověku do druhé světové války; zvláštní pozornost věnují Moravě, devatenáctému století,
historické slavistice a dějinám Balkánu.

Organizační členění
Pobočka je integrální součástí Historického ústavu AV ČR, který sídlí v Praze 9, Prosecká 76; její pracovníci jsou členy odborných oddělení – dějin středověku, dějin 19. století, dějin 20.
století a biografických studií.

Projekty, granty
Pobočka se podílí na velkých ústavních projektech, jako jsou edice středověkých pramenů, syntetické zpracování dějin českých
zemí v 19. století, česko-balkánské vztahy, Biografický slovník
českých zemí, Akademický atlas českých dějin nebo Akademická encyklopedie českých dějin. Pracovníci pobočky řeší granty T.
G. Masaryk a Slované, Morava na cestě k občanské společnosti
a účastní se grantového projektu excelence Výzkumné centrum
historické geografie.

Mezinárodní spolupráce
Pobočka spolupracuje s oborovými akademickými a univerzitními pracovišti Slovenska, Rakouska, Polska, Chorvatska a Slovinska. V rámci mezinárodních projektů se
zaměřují na analogie a odlišnosti historického vývoje zemí
střední, východní a jihovýchodní Evropy; jedná se například
o témata Formování moderních národů: národní mytologie
a kolektivní identity a Obraz Ruska v Čechách a obraz Čech
v Rusku v průběhu staletí.

Spolupráce s vysokými školami
Výuka na Masarykově univerzitě (filozofická a pedagogická fakulta) a Univerzitě Pardubice; podíl na výzkumných záměrech
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vysokých škol, výchova vědeckých pracovníků včetně školení
doktorandů; členství ve vysokoškolských vědeckých radách,
oborových radách a odborných komisích.

Služby veřejnosti
Pobočka získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace
z národních i světových dějin, organizuje národní i mezinárodní setkání, zpracovává odborné posudky, stanoviska a doporučení, provádí odborné konzultace a poradenství. Pracovníci
pobočky zajišťují redakci odborného periodika Slovanský přehled. Knihovna shromažďuje více než 22 000 svazků přístupných vědecké i širší veřejnosti.

Josef = Pohled přes pomník Josefa II. na Velké náměstí (dnes náměstí Svobody)
na počátku 20. století

Franz Richter = Františkov (dnes Denisovy sady); litografie podle Franze Richtera,
1 polovina 19. století
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