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Účastník cesty:

26.7. - 28.7. a 3. 8. -9. 8. 2015
To kío - Japonsko
Schůze s kolegy o politíce paměti a účast na panelu The Memory of
Communism: Actors, Norms, Institutions, ICCEES XIV. \Vorl d Co ngress,
Makuhar i, J apon sko
Muriel Blaive

V neděli 26. července v 11.00 hod. jsem zahájila cestu do Japon ska z Vídně. Po příletu do Tokia
jsem pracovala na svoji prezentaci. V úterý 28. 7. v 18.00 hod. jsem měla pracovní schůzi s
organizátorem a z á roveň předsedou této obrovské organizace Intemational Counci l for Central and
East European Studies - profesorem Georgesem Minkem. Doladili jsme konečnou formu panelů ,

prezentaci a probrali jsme další možnosti vzájemné spolupráce.

Od 29. 7. 20 15 do 2. 8. 20 15 jsem čerpala dovolenou.

Od 3. 8. 20 15 do 8. 8. 2015 j sem se účastnila kongresu a navazovala kontakty s různými kolegy,
hl avně z Evropy a z USA. Naše panely ve č tvrtek 6. 8. 20 15 měly velkou odezvu, sál byl plný
a zájem zřejmý. Po kongresu a na základě našich vystoupeni se nám ozval Peter Rutland
z renomovaného mezinárodního recenzovaného časopisu Nationalities Papers, který nám nabídl ,
abychom prezentace z našeho prvního panelu vydali ve zvláštním čísle časopísu. Tuto možnost
j sme samozřejmě rádi přij al i . Předpokládané vydání časopisu je v roce 20 16.

Během konference mne také kontakto val profesor Stephen Norris z Míami Uníversity, který byl
mou prezentací nadšen a chystá kolektivní monografii (bud' u Indiana University Press, které už
projevilo zájem nebo také u Routledge , případně u Nationalíties Papers, které projevily zájem také)
o muzeích komunismu. Domluvilí jsme si, že napíši článek o České republice.

Konfere nce skonči la v sobotu 8. 8. 20 15. Pracovní cestu jsem ukončila v neděli 9. 8.2015 příl etem

do Vídně.
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