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SOUDOBÉ DĚJINY

     Tento čtvrtletník vydává Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, vychází za podpory Grantové agentury ČR a Nadace Konráda Adenauera. 
     Časopis vychází od podzimu 1993. Od roku 2000 ho řídí Oldřich Tůma, současný ředitel ÚSD, vedoucím redaktorem je Milan Drápala. Redakční radu tvoří: Jan Janák, Jaroslav Marek (Brno), Karel Kaplan, Robert Kvaček, Zdeněk Kárník (Praha), Jacques Rupnik (Paříž), Peter Heumos (Mnichov), Jozef Žatkuliak, Jozef Jablonický (Bratislava) a další. 

     Cena jednoho výtisku je od čtvrtého čísla z roku 2001 68 Kč, předtím byl o dvacetikorunu levnější. 
     Předplatné pro tento rok stálo jednotlivce 250 Kč a instituci 290 Kč. Studenti v ČR a SR zaplatí pouze 100 Kč, pokud časopis objedná fakultní ústav či katedra, která odebere alespoň 5 výtisků z každého čísla. Časopis si lze nechat posílat i do zahraničí, včetně poštovného to vyjde asi na 45 euro pro jednotlivce a 60 euro pro instituci. 
     Předplatné si lze zařídit a další informace zjistit v sídle ÚSD AV ČR v Praze 1 na Malé Straně ve Vlašské ulici 9. 
     Telefon: 257 531 122 nebo 257533 036. 
     Email: @usd.cas.cz sodejiny@usd.cas.cz, 
     www stránky: www.usd.cas.cz/usdwin/ucw043.html, lze tam najít obsah jednotlivých čísel časopisu od roku 1996.
 
     Cílem časopisu, cituji z internetu, je napomáhat k rozvoji a utváření svébytného oboru soudobých dějin v ČR a přispívat k obnovování a rozšiřování historické paměti o nedávné minulosti. Zároveň se snaží být žánrově rozmanitý, tematicky a metodologicky otevřený, a případně i zasahovat jiných společenských věd.
     Těžištěm časopisu jsou především články o dějinách Československa ve dvacátém století v mezinárodním kontextu. Pozornost je věnována i dějinám zemí střední Evropy.  
     Obsah časopisu je mnohdy tematicky zaměřen. Na začátku časopisu jsou umístěny původní studie a články; jde-li o zajímavý zahraniční text, je zařazen do rubriky Horizont. Další rubriky se jmenují: Dokumenty, Materiály, Diskuse, Esej, Memoáry, Kronika, Recenze a Anotace. Pod hlavičkou Autoři je uveden výčet přispěvatelů, jejich specializace a název profilového díla. Součástí každého čísla je soupis bibliografie k soudobým dějinám, anglická resumé všech příspěvků a občas je zařazena i příloha Archiv soudobých dějin. 






Soudobé dějiny, 7, 2000, č. 1-2.

     Toto vydání časopisu bylo tematicky zaměřeno na přehled aktuálních německých výzkumů o historii NDR, především o hosp. a soc. dějinách. Číslo sestavil drážďanský Institut Hannah Arendtové pro výzkum totalitarismu, kde texty připravili a odeslali do Prahy. 

Články a studie
Martin Sabrow: Historiografie NDR jako badatelský problém
Dierk Hoffmann: Regulace trhu pracovních sil v sovětské okupační zóně a NDR v letech 1945-1961
Friederike Sattlerová: Od válečného k plánovanému hospodářství. K proměně funkce tradičních institucí při budování hospodářského systému v Sovětské okupační zóně a NDR (1945-1952)
Peter Skyba: Mládežnická politika v Sovětské okupační zóně a NDR v letech 1945-1961
Jutta Braunová: „Klikatou cestou k socialismu.“ Ústřední kontrolní komise jako zvláštní orgán režimu SFD
Roger Engelmann: Funkční proměna Státní bezpečnosti
Arnd Bauerkämper, Jürgen Danyel: O všem rozhodují kádry. Styl řízení a vlastní obraz východoněmeckých elit
Stefan Wolle: „A čím jsme, tím jsme díky ní.“ SED v každodenním životě NDR
Michael Richter: Zvláštnost pokojné revoluce v NDR v rámci převratu ve východní, střední a jihovýchodní Evropě

Recenze
Rainer Karlsch: Nové výzkumy z historie státu SED. Souhrnná recenze publikací o technice a hospodářství NDR
Bernd Schäfer: Církevní politika SED

O pramenech a institucích
Sabine Roová: „Centrální kádrová databáze“ rady ministrů NDR
Hermann Weber, Ulrich Mählert: Stav pramenů k dějinám NDR
Jens Gieseke: Spisy Stasi jako pramen pro studium soudobých dějin
Bernd Schäfer: Církevní archivy 
Dierk Hoffmann: Regionální archivy
Badatelské instituce
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Vybraná bibliografie k historii Sovětské okupační zóny a NDR
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