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Zpráva ze zahraniční pracovní cestv

Datum:
i\lísto:
Účel:

Účastn ík cesty:

10. - 12. října 20 13
Německo / Berlín
Účast na sympoziu ,,2nd Intemational Symposium ol' European
lnstitutions dealin g with 20th Century History" , který pořád á European
Network Remembrance and Solida rity (SN RS )
PhDr. Martin Valenta, Ph.D.

Ve dnech 10. - 12. 10. 20 13 jsem se v Berlíně zúčastn i l sympozia organizace
Europcan Nctwork Remembrance and Solidarity zaměřeného na téma Wie viel intcrnationale
Zusammcnarbcit ben čtigt die europiiische Erinn erung ? Sympozia se zúčastn i lo přes 100
pracovn í ků z něko lika desítek "pam ěťov ých " institucí z mnoha evropských zemí. Účast na
sympoz iu byla účelná nejen ve vztahu k jeho ob sahové náp lni, ale i v možno stech navázán i
kontakt ů s ko legy z podobných institucÍ. S pracovník y pořadate l sk é organ izace (ENR S)
jsem projednal zcela konkrétní mo žno sti projektové spolupráce me zi USTR a ENRS.

Náphi jedno tlivých dn í:
10. 10. - Začátek sympozia v 18:00. Uvedení do tématu paměti a možnostech " evropské
pamět i" . Předn á ška pol ského a britského historika (Paczkow ski, Low e) . Disku se ú č astník ů

sympozia .

ll. 10. - P ředstavení pořadatel ské orga nizace E RS a jej í č i nnosti (včetně dotačních

možností ze strany E RS). Tuto čás t vedl ředi tel sekretariátu EBRS Rafal Rogul ski.
Představen í dalších spo l uorganiz á torů - německé instituce Bundesstiftung zur Aufarbe itung
der SE D-Diktatur a polské organizace Europe an Solidarity Centre (Gdaň sk). Přednášky k
dom inujícím evropským vzpominkovým narat i vům a panelová disku se na dané tém a.
Odp oledne návštěva berlí nského histo rického mu zea.

12. 10. - Představení dalších zast řešuj í cích organizací zabývaj ících se pam ě ti , P řednášky a
diskuse k tematice, do jaké míry je možný vznik "jednotné evrop ské paměti", resp. možnost í
koexistence r ů zn ých národ ních vzpo mínko vých koncept ů . Přednáška Gesine Schwan a
pódiová diskuse. V 15:00 ukončení konference .
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