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V termínu 5. - 10. ll. 2013 jsem absolvovala služebni cestu do německých Brém. LidiceHaus
Bremen uhradil jak zpáteční letenku, tak ubytování a většinu stravy. Ústav pro studium
totalitních režimů uhradil pouze vlak při návratu z Brém do Hamburku + jizdenku na l etiště.

Cílem této služební cesty byla účast na mezinárodním workshopu "Moving histories: dealing
with the past and different narratives as a tool ofdemocracy education in multi ethnic
cornmunities", kde jsem představila pamětnický portál Pam ě ť národa v bloku věnovanému

českým proj ektům (spolu s projek tem "Rozeznění" občanského sdružení Sonosféra, který byl
uvedeno v Lidicích). Zaměřila j sem se především na méně tradiční cesty práce
s pamětnickými výpověďmi (komiksová kniha a animované filmy, výstava Heydrich 70,
aplikace pro mobiln í telefony). Následný workshop pojednával o dalších možných přístupech

a jeji ch limitech s ohledem na zemi, ve které by byly uváděny.

Workshopu se zúčastnilo celkem 35 osob z následující ch zemí: Izrael, Palestina, Bosna a
Hercegovina, Chorvatsko a Německo (+ČR) .

Kromě přednáškové č innost i zástupc ů zúčastněných institucí (jako např. Network Migration
in Europe, LidiceHaus, Spurensuche Bremen, Willy Brandt Center Jerusalem, Sow či Center
for Peacebuilding) byly pořádány dílčí skupinové workshopy nad palčivými tématy
jednotlivých zúčastněných států (izraelsko-palestinský konflikt , proces rozdělování bývalé
Jugoslávie, sebereflexe dnešního Německa a jeho podíl na vině 2. světové války...), ale také
průřezová témata (náboženství versus stát, jak pracovat se vzpomínkami pamětníků, nové
technologie pro populari zaci historických témat, etnické či náboženské konflikty.. .).

Při prezentaci Pamět i národa se dostalo i na možnosti mezinárodn í spolupráce. V tuto chvíli je
předjednána spolupráce s Center for Peacebuilding z Bosny a Hercegoviny, jednáme také o
možnostech společného projektu s německým Bunker Valentin.


