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V Praze dne 30. května 2016
č.j . : USTR 325/2016
Počet li stů : I

Zpráva ze zahran iční pracovní cesty

Datum :

M ísto:

24.- 26. května 2016

Maďarsko (Budapešť)

Účel cesty: jednání s představitel i Evropské sítě Paměť a Solidarita (European Network

Remembrance and Solidarity - ENRS)

Účastnící cesty : Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (ředit el ÚSTR)

Služební cestu jsem podnikl na zák ladě pozvání ředitele ENRS Rafala Rogulského. Stalo
se tak ve dnech 24. - 26. května 2016, kdy se v Budapešti konalo 5. mezinárodní symposium

evropských institucí zabývaj ících se historií 20. století. Letošním tématem byly události
spojené s rokem 1956. Akce se konala v reprezentačních prostorách Maďarské akademie věd

a hlavním organizátorem byla ENRS. Ta vznikla v roce 2005 z iniciativy ministrů kultury
Německa, Polska, Slovenska a Maďarska . Od roku 20 14 je členem také Rumunsko. Posláním
ENRS je organizace mezinárodních vědeckých, vzdělávacích a popularizačních proj ektů

zaměřených na reflexí a připomínání období díktatur a válečných konfliktů v minulém století
a rozvíjení dialogu mezi národy nad různými aspekty novodobých děj in.

Této příležitostí jsem využil k tomu, abych se zástupci ENRS prodiskutoval možnosti
spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů. Zejména se hovořil o o zapojení
odborných pracovníků ÚSTR do mezinárodní ch vzdělávacích projektů (In between?
Searching for local histories in European Borderlands a Hi-story lessons: Teachíng and
learning about 20th century Europe; z jednání vyplynulo např. pozvání pro pracovníky
vzdělávacího oddělení ÚSTR na letošní mezinárodní konference připravované v rámci těchto

proj ektů) a rovněž o organizační pomoci ÚSTR při plánovaném uvedení výstavy Freedom
Express v Praze. V neposlední řadě reprezentanti ENRS projevili zájem, aby se Česká

republíka stala součástí této sítě, což jsem společně s dalším přítomným zástupcem z ČR
dr. Oldřichem Tůmou (ředitel Ústavu pro soudobé děj iny AV ČR, v.v.i.) přivítal. Tato otázka

se stane předmětem dalšího jednání.

Náklady spojené s cestou (ubytování a letenky) uhradí li pořadatelé .
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