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Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 

 

Datum:  23. 3. – 30. 3. 2013 

Místo:  Tbilisi (Gruzie), Jerevan (Arménie) 

Účel:   dva workshopy v rámci projektu „Establishing and developing the cooperation  

  within the Memory of Nation Network in EPa states“ + navázání spolupráce  

  s partnery v Gruzii a Arménii.  

Účastník cesty: Štěpán Černoušek 

Č.j.:   USTR 162/2013 

 

V termínu 23. – 30. března 2013 jsem byl na služební cestě v Tbilisi (Gruzie) a Jerevanu 

(Arménie). Ubytování a dopravu jsem měl hrazenu ze souvisejícího grantu Visegrádského 

fondu. Společně se mnou se cesty zúčastnila i Lenka Kopřivová ze sdružení Post Bellum a 

Taras Čolij ze Západoukrajinského centra historického výzkumu. 

 

Hlavním důvodem služební cesty bylo konání dvou workshopů, jejichž organizátorem je Post 

Bellum o.s a partnerské organizace (Studiu Re a Institute for Policy Studies – Gruzie; 

Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation - Arménie). Workshopy 

proběhly ve dnech 25. - 26. 3. (Tbilisi) a 28. - 29. 3. (Jerevan).  

 

Cílem obou workshopů bylo šíření společného projektu Ústavu pro studium totalitních 

režimů, Českého rozhlasu a Post Bella „Paměť národa“ do zemí bývalého SSSR. Konkrétně 

se jedná o projekt „Establishing and developing the cooperation within the Memory of Nation 

Network in EPa states“, který jsem zorganizoval a který byl podpořen Visegrádským fondem. 

Cílem tohoto projektu je rozšíření portálu Paměti národa, know-how nahrávání pamětníků, 

navázání nových kontaktů a šíření dobrého jména Ústavu pro studium totalitních režimů na 

Ukrajině, v Gruzii a Arménii. 

 

Oba workshopy se těšily velkému zájmu odborné veřejnosti v obou zemích a je tedy velmi 

pravděpodobné, že zástupci z Gruzie i Arménie se zapojí do natáčení svých pamětníků 

v rámci portálu Paměť národa. Kromě samotného školení paralelně probíhala i obšírná 

diskuse a výměna zkušeností v oblasti nejen orální historie, ale i současného vnímání totalitní 

minulosti, vyrovnávání se s nedávnou historií, dostupností archivních materiálů atd. 

 

Navázali jsme kontakty s perspektivou dalšího rozvoje s následujícími organizacemi:  

Gruzie: Studio Re, Institute for Policy Studies, Tbilisi State University, Institute for 

Development of Freedom of Information, Memory Research Centre, Sovietskaya Laboratoria. 



Arménie: Analytical Center on Globalization and Regional Cooperation, Yerevan Press Club, 

Centre for Civilian Initiatives. 

 

V Tbilisi jsme se zároveň sešli s velvyslancem ČR Ivanem Jestřábem a v Jerevanu s českým 

Chargé d’affaires Petrem Mikyskou, kteří vyjádřili podporu probíhajícímu projektu a také 

projevili zájem o uspořádání výstavy Praha objektivem tajné policie v obou zemích.  

 

 


