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Konfere nce Mapping Me mories of Post- 1989 Europe, organizovan a
Bundeszen trale for Polit ische Building

Účastn ice cesty: Muriel Blaive

V neděl i 29. listopadu v 16:00 j sem odešla z domova ve Vídni na konferen ci "Mapping
Memories" , která se konala v paláci Schiinbrunn . Zúčastnila jsem se programu (zahájení a úvod,
divadelní hra o využití kulturních prostředků v historickém a politíckém vzdělávání ) a konferenční

večeře, kde j sem se seznámí la se svými spolupanelisty druhého dne.

V pondělí 30. listopadu , jsem poslouchala na konferencí Alexeja Millera (European University St.
Petersburg, Rusko), a zúčastní l a jsem se kulatého stolu s Jochenem Hellbackem (Rutgers
University, USA), Yaroslaem Hrytsakem (Ukraj inská katolícká uníverzita Lviv, Ukrajina), Virgiliu
Birládeanu (Mo ldavia State Uníversíty, Moldávie) , Ekaterinaou Makhotinou (Ludwíg-Max imilians
Universitat v Mnichově, Německo) a Alexejem Millerem na téma: "G lue or solvent? Memory
politícs and the future of Europe. How are historical narratives instrumentalized in the post-Soviet
regíon?" Panel byl velmi úspěšný, padlo mnoho otázek a návštěvnost byla cca 200 osob.

Po panelu jsem se zúčastnila konferenčního oběda, a poté jsem navštívíla dva workshopy. První
workshop byl na téma "Europe 1939-1945: Transnational memory discourses on occupation,
resistance and collaboration" (s Floríanem Kůhrer-Wielachem, Ludwig-Maximilians-Universit át v
Mnichově, Německo), Christianem Ganzerem, Univerzita v Lípsku, Německo , Andriim Portnovem,
Forum Transregíonale Studíen , Berlín, Německo, a Sjarhejem Novikau, Minsk State Línguistic
University, Bělorusko .

Druhý workshop, který byl zvlášť výborný, se konal na téma "Holocaust and Gulag as European
wide Realms of"Memory", s Heidemarie Uhl (Rakouská akademie věd , Vídeň, Rakousko), Dianou
Dumítru (Pedagogická univerzita Ion Creanga, Kishinev, Moldávíe), Ljíljanou Radoníc (Rakouská
akademie věd , Vídeň , Rakousko) , Alínou Síerp (Uníversity Maastricht, Nizozemsko), a Anna
Schor-Tschudnowskaja (Sigmund Freud University, Vídeň, Rakousko).

~ =-~~
Muriel Blaive, Ph.D.

pověřenec pro výzkum a metodiku

Siwiecova 2
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 008274,322
Fax: +420 222 715 738
E-ma il: sekretariatía" ustrcr.cz
www.ustrcr.cz


