Revize plánu činnosti na rok 2017
(Výčet změna a jejich zdůvodnění)
S cílem zajištění větší transparentnosti a informovanosti veřejnosti o aktuální činnosti
Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „ÚSTR“) požádala Rada ÚSTR
vedení ÚSTR o půlroční aktualizaci Plánu činnosti na rok 2017. V revidovaném Plánu
činnosti, který Rada ÚSTR schválila na svém 6. zasedání dne 22. 6. 2017, došlo k
níže popsaným změnám. Změny vyplynuly jednak z interních čtvrtletních hodnocení
výstupů ÚSTR, jednak z vnějších příčin, které ÚSTR nemohl o své vůli ovlivnit.
s. 8)
V přehledu
odevzdaných
rukopisů
je
původně
uváděná
monografie
o undergroundovém hnutí v regionech Československa upravena na rukopis
monografie Kapela. Pozadí operace, která stvořila Chartu 77.
s. 9)
Do přehledu konferencí doplněna konference k 10. výročí přijetí zákona o ÚSTR
a ABS.
s. 14)
Do přehledu nově vytvořených výstav doplněna německá verze výstavy Ještě jsme
ve válce.
s. 18)
Plán digitalizace
Doplněn údaj o rozbíhající se digitalizaci dokumentů ze Správy vyšetřování StB.
Digitalizace probíhá v úzké spolupráci s ABS.
s. 20 a s. 32)
Doplněn projekt Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965-1992, který byl
zahájen v lednu 2017. Projekt byl podpořen z GAČR.
s. 20 a s. 28)
Upraven konec projektu Dějiny státobezpečnostních složek 1969-1989. Projekt byl
prodloužen do roku 2021.

1

s. 21)
Opraveno období trvání projektu Underground v regionech, a sice z roku 2017 do
roku 2018.
s. 21, s. 45 a s. 46)
Upraven projekt Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa v tom
smyslu, že jeho hlavní výstup v podobě monografie bude mít dva díly. První díl bude
odevzdán v září 2017, tak jak měla být původně odevzdána celá monografie. Druhý
díl bude odevzdán do prosince 2019. Do té doby je také celý projekt prodloužen.
s. 22 a s. 53)
U projektu Komparace sociálních hnutí bylo upraveno období realizace na 2017 –
2019.
s. 27)
V projektu Jugoslávská komunita v Československu 1969-1989 je upravena
plánovaná konference. Místo vystoupení na konferenci ASEEES v Chicagu budou
v r. 2017 dílčí výsledky projektu prezentovány na konferenci Socialism on the Bench
v Pule v září 2017.
s. 48)
U projektu Underground v regionech byl opraven konec projektu na rok 2018 a dále
byl místo hlavního výstupu, monografie Underground v regionech 1975–1989,
uveden správný název publikace Modrá kniha. Česko(slovenský) (proto)underground
1962–1989.
s. 55)
U projektu Opus bonum bylo posunuto datum odevzdání rukopisu na srpen 2017.
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