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V termínu 5. - 10. ll. 2013 jsem absolvovala služebni cestu do německých Brém. LidiceHaus
Bremen uhradil jak zpát eční letenku, tak ubytování a většinu stravy. Ústav pro studium
totalitních reži mů uhradil pouze vlak při návratu z Brém do Hamburku + jizdenku na l etiště.
Cílem této služební cesty byla úč ast na mezinárodním workshopu " Moving histories: dealing
with the past and different narratives as a tool of democracy education in multi ethnic
cornmunities", kde jsem před stavila pamětnick ý portál P am ě ť národa v bloku věnovaném u
českým proj ekt ům (spolu s projek tem "Rozeznění " obč anského sdružení Sonosféra, který byl
uvedeno v Lidicích). Zaměřil a j sem se především na méně tradi ční cesty práce
s pamětnickými výp ověďmi (komiks ová 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 uváděn y.
Workshopu se z účast ni lo celkem 35 osob z následující ch zemí: Izrael, Palestina, Bosna a
Hercegovina, Chorvatsko a Německo (+Č R) .
Kromě přednáškové č i n nost i zást up c ů zúčast něných

institucí (jako např. Network Migration
in Europe, LidiceHaus, Spurensuche Bremen, Will y Brandt Center Jerusalem, Sow či Center
for Peacebuilding) byly pořádán y díl čí skupinové workshopy nad palči vým i tématy
jednotlivých zúč ast něných států (izraelsko-palestin ský konflikt , proces rozdě lování bývalé
Jugoslávie, sebereflexe dnešního Německa a jeho podíl na vině 2. světové války...), ale také
průřezová témata (náboženství versus stát, jak pracov at se vzpomínkami p amětní ků, nové
techno logie pro populari zaci historických témat, etnické či náboženské konflikty.. .).
P ři

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

