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Zpráva ze zahran ičn í pracovní cesty

Datum:
Místo :
Účel:

Účastn ík cesty:

1t. 1t. 2015 - 23.1 t. 2015
New York - Char lotte - Philadclphia (USA)
Pracovní pobyt v New Yor k Public Lib rary, přednáška a kula tý stů l

v Cha r lotte (Severn í Karolina), konferenc e Asc ees ve Philadelphii
M ur íel Blaive

Ve středu ll. l l . v 5.30 hod . j sem zaháj ila cestu do New Yorku. Ubytována jsem byla u kolegyně

Rosamund John ston (New York University) v Queens. Od čtvrtka 12. ll. do pondělí 16. l l. j sem
v knihovně New York Public Library studovala knihy o politi ce pamět i a vyrovnává ní se
s kom unístickou minulostí v Čechách í v ostatních zemích bývalého "východního bloku." V úter ý
17. l l. v 8:00 hod. jsem zaháji la cestu do Charlotte (Severní Karolína) , odkud mne vyzv edla
kolegyně prof. Jíll Massino, u které jsem poté byla ubytována. V 17:00 jsem učinila veřej nou

prezentaci na téma "B eyond Totalitarianism: Politics and the Memory of the Communist Past ín
Eastern Europe". Ve středu 18. listopadu j sem se za přítomnosti studentů zúčastnila kulatého stolu
s prof. Jill Massino a prof. John Cox (oba z University of North Carolína-Charlotte) na téma
.Refugees and Immígratíon in Europe and the Americas: Issues of Integration and Assimilation" ,

Vc čtvrtek 19. listopadu v 5:00 hod . ráno jsem zaháj ila cestu do Philadelphíe na ročn í kongres
Aseees, kde jsem byla ubytována v konferenčním hotelu kolegyní a členkou vědecké rady ÚSTR,
Cate Giustino. Zaregistrovala jsem se do konference a od 13:00 hod. do neděle 22. ll. do 14:00
hod . jsem sledova la různé panely tykající se českých a středoevropských d ěj in , V pátek 20. ll. od
14:00 do 16:00 jsme s kolegy Jaroslavem Najbertem, Čeňkem Pýchou, Janem Mervartem
a Veronikou Tuckerovou předneslí panel na téma "Art as an Approach to Reality ín State Socialist
Czechos lovakia: Media, Mem ory, Identity" . V neděli 22. l l. od 12:00 do 14:00 hod. jsem se
zú čas tn i l a druh ého panelu s prof. Peterem Buggem a prof. Cate Gíustino, s komentářem prof.
Thoma se Orta z CUN Y. Panelu předsedal Dr. Sune Bechmann Pedersen z Lund Uníversíty.
V rámci panelu jsem mela prezentaci na téma "Anatomy o ť an Absence: The Missing Musealization
of Corn munism". Panel byl opět velmi uspešn ý.
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