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Rada ESEH se od počátku své existence, tehdy zejména zásluhou první prezidentky ESEH 

prof. Vereny Winiwarter, delší dobu snažila v Evropě zřídit své badatelské středisko 
environmentálních dějin. Mělo sloužit členům ESEH ke studijním, resp. (tvůrčím) pobytům, pořádání 
symposií, workshopů, letních škol pro mladé začínající vědce a postgraduální studenty apod. 

Nakonec se to podařilo až díky podpoře Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, 
Německého muzea a spolkového ministerstva pro školství a výzkum. Z osobností, kteří se o tento 
počin zasloužily, je třeba jmenovat prof. Christofa Maucha, který se po delším vědeckém pobytu 
v USA vrátil zpět do vlasti. Má podporu organizace amerických historiků environmentálních dějin, 
American Society for Environmental History, starší sestry naší ESEH, jakož i vlivné a finančně silné 
společnosti „U.S. Forest History“. 

Centrum nese jméno významné americké zooložky, autorky kultovní knihy environmentalistů 
„Tiché jaro“ (1. vyd. 1972), kterou nejenže přispěla k zákazu užívání DDT v přírodě, ale i ke vzniku 
moderního environmentalismu, v druhém plánu i ke zformování environmentálních dějin v USA 
jako nového vědního oboru vzniklému na objednávku doby globální environmentální krize (více 
R. Carson viz Klaudyán, 5, č. 1, s. 53–56). Úplný název centra zní „Rachel Carson Center 
for Environment and Society” (zkratka RCC). 

Další informace o Rachel Carson Center v Mnichově, např. více info o struktuře, personálním 
složení Centra, stipendiích na pobyt v něm, jakož i jeho programu (vědeckých akcích) a zejména 
o výzkumu najdete na jeho webové stránce: http://www.carsoncenter.uni-muenchen.de/index.html. 

RCC se ve spolupráci s European Society for Environmental History (ESEH) 
a nakladatelstvím Berghahn Books the New York/ Oxford podařilo založit edici knižních publikací 
nazvanou „International Environmental History“. Editory řady jsou Christof Mauch, David Moon 
(UK), Helmuth Trischler (SRN) a Petra van Dam (Nizozemsko). V té budou vydávány publikace 
v angličtině. Nově byla založena další ediční řada publikací, jež budou vydáván v němčině, nazvaná 
“Umwelt und Gesellschaft” (Environment and Society), tu RCC vydává v nakladatelství Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen. Jejími co-editory jsou Christof Mauch, Helmuth Trischler a Frank Uekötter 
(zástupce ředitele RCC). Ten je autorem první knihy týkající se environmentálních dějin zemědělství. 
Na cestě jsou další čtyři publikace. Dále Centrum vydává edici „RCC Perspectives“ – ta přináší 
referáty a eseje vzniklé v činnosti RCC, ve formátu pdf jsou dostupné ke stažení z webu Centra. 


