
Zpráva ze za hra n iční služební cesty

Datum konání: 4.9.2014-8.9.2014
Místo : Pař íž - Francie

Úče l : Ú čast na konferenci Fourth European Cangress on World ond Globa l History, Paris, ENS, 4-7
Sept ember 2014.

Ú častn i ce cesty: Mu riel Blaive

Ve čtvrtek večer 4. zá ř í jsem zaháj ila služební cestu odletem z Prahy do Pa říže . Od pátku do neděle

odpoledne jsem se zúčast nila konference Fourth Europeon Congress on World and Global History. V
sobotu od 9:00 do 16:00 jsem sedě la se spolupanelist y na dva s polečené panely a okom entovala jsem
příspěvky Mi chela Christi ana, Emmanuela Droita a Jense Boysena na téma " Part y and Security
Apparatus as Transnati onal Objects?".

V nedě li odpoledne po konf erenci jsem mě l a schůz i s prof. Sandrin e Kot t z Ženevské univerzity
(řed ite lka Historické fakulty), během kte ré jsme probraly možnosti vědecké s pol u přáce s ÚSTRem.
Uvažujeme o s polečný projekt s žádost í o grant Švýcarské grantové agent uře na téma Transnational
history of the trode-union movement between East and West . V rámci tohoto proj ektu udě lám

předběžný výzkum v archivech Fédérat ion syndicale mondiale v Praze.

Zá rove ň jsem dom luvila s prof. Kot t datum a téma jejího vysto upení na výzkumném semi náři, kte rý
organizuji v ÚSTRu . Nastoupí 12. února 2015 na téma .T he Generosity of the Weak: Gift Giving in the
GDR."

V pond ělí dopo ledne jsem rovněž mě la sch ůz i s Ondřejem Matěj kou z FSV, který se už z účast n í projekt
prof. Kott a který mně blíže seznamil s tím projektem. Jsme též za říd ili jeho nástup do toho stejného
sem i ná ře a to, 18. června 2015 na téma ,,"Vývozní art ikl"? České evangelické elity mezi východem a
západem 1948-1968."

Dále v pond ěl ! jsem se sešla s Emmanuelem Droitem, který je ná městkem řed ite le Centre Marc Bloch
(fra ncou zs ko-n ěmecký výzkumný inst it ut v B e rli n ě) a probrali jsme možnosti spolup ráce mezi ÚSTRem
a CMB. Uvažujeme o s polečnou doktorskou letní školu a domluvili jsme se na to, že se během

planované cesty do Berlina u CMB zastavíme s řed ite lem Hazdrou a n á mě stkem Matějkou.

V pondě lí veče r jsem př i letěla zpatky do Prahy. Služební cestu jsem zakončila 8.9.2014 kolem 22:00.


