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Zpráva ze za h ran i ční pracovní cesty

Datum:
Místo:
Účel :

17. 5. 2016 - 22.5. 2016
Varšava a Toruň (Polsko)
Pracovní schůze ve Va ršavč a konference v Toruni

Účastn ice cesty: Muriel Blaive

Pracovní cestu jsem započala ve Varšavě, kde jsem se sešla s Mag. Sebastienem Durrmeyerem
(náměstek kulturního attach é) na francouzské ambasádě, ohledné plánované akce k šedesátému
výročí událostí na podzim roku 1956. Dále jsem se sešla s Dr. Paulem Gradvohlem a řed itelem

francouzského Ústavu pro společenské vědy Míchelem Foucaultem. Také jsem se sešla s prof.
Georgesem Minkern, se kterým připravujeme zvláštní vydání časopisu Nationalities Papers.
Ve středu 18. května jsem navštívila Museum varšavského povstání v rámci psaní článku o Muzeu
komunismu v Praze pro prof. Norrise. Dál jsem se sešla s Veronikou Pehe, se kterou připravujeme

společnou konferenci v New York Univeraíty Prague.
Ve čtvrtek 19. května jsem navštívila muzeum Polin (také ze srovnávacích účelů). V odpoledních
hodinách jsem odjela do Toruně na konferenci (Collective) memory ol communism in post
communist Europe - social praclices, research, communication. která byla organizována Dr.
Rigelsem Halilím. Konference jsem se zúčastnila s příspěvkem Public and Private Discourse on the
Communist Pasl in the Czech Republic.
21. května jsem vodpoledních hodinách odcestovala zpět do Varšavy, kde jsem se zúčastnila

prezentace nové knihy prof. Minka. Večer jsem se ještě zúčastnila akce francouzského
velvyslanectví, kde jsem se sešla mj. s kulturním attaché Stanislavem Pierretern, se kterým jsem
sjednala organizační záležitostí mého podzimního vystoupení ve Varšavě.

V neděli jsem ukončila pracovní cestu návratem do Vídně.
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