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Zpráva ze zahranični pracovnl cesty

Praha, 7. 12. 2015

Č . j. USTR-602/2015

Datum: 17. - 29.11.2015
Misto: Filade lfie; Was hingtonl USA
Úče l: Účast na ASEEES Convention 2015; jednání a kontakty
s paměťovými institucemi v USA
Účastnik cesty: Mgr. Čeněk Pýcha

Ve dnech 17. - 29. 11. 2015 jsem uskutečnil zahraniční pracovní cestu do
Spojených států amerických. Primárním účelem cesty byla účast na konferenci
ASEEES (Association for Slavie, East European and Eurasian Studies). Na
konferenci, jež se uskutečn ila 19. do 22. listopadu ve Filadelfii, jsem prezentoval
v rámci panelu "Art as an Approach to Reality in State Socialist Czechoslovakia:
Media, Memory, Identity" svůj přispěvek .Pieces of Art as Media of Memory in State
Socialist Czechoslovak ia", jež shrnoval můj odborný zájem o historickou paměť

státního socialismu. Konference nabidla velký rozsah okruh ů témat, některé z nich se
týkaly i aktuálních trendů výzkumu společnosti a forem vládnutí v bývalém
východním bloku. Tyto zkušenosti zužitkuji v dalším výzkumu a zprostředkuji

kolegům .

Druhou část pracovní cesty (23. 11 . - 29. 11 . 2015) jsem strávil ve
Washingtonu, kde jsem se setkal s několika představitel i významných vzdělávacích

institucí a navštívil expozice, jež se týkají prezentace moderních dějin . V .Líbrary of
Congress" jsem se setkal s Lee Ann Potter, vedoucí vzdělávacího oddělen i.

Společně jsme diskutovali o výhodách vzdělávací práce s primárními prameny.
V "United States Holocaust Memorial Museum" jsem s představiteli vzdělávacích

aktivit této instituce diskutova l o problémech spojených s výukou holocaustu a
prezentoval náš přístup v projektu "Obrazy války". Dále jsem navštívil George
Washington University, zúčastnil se zde semináře oboru Museum Studies. V
.National Archive" jsem po prohlidce expozici navštívil learning centrum a seznámil
se zde s digitálními aplikacemi pro učitele , navštivil jsem také .Natlonal Museum of
American History". Při pracovni cestě jsem se zaměři l na muzejní pedagogiku, jež
představuje jeden ze strategických směr dalšiho rozvoje Oddělení vzděláván í ÚSTR.
Jednim z výsledků pracovní cesty budou interní prezentace a publikované texty.
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