„Pamäť Európy“
V. Sympózium inštitúcií zaoberajúcich sa históriou 20. Storočia
Budapešť, 24. – 26. mája 2016
1956 – Kontexty, reakcie, pamäť
Stále je otvorená registrácia účastníkov na v poradí už piate Sympózium „Pamäť
Európy“, organizované Európskou sieťou Pamäť a Solidarita, ktoré každý rok
zhromažďuje niekoľko stoviek zástupcov inštitúcií a organizácií zaoberajúcich sa
dejinami 20. storočia. Tohtoročná edícia, venovaná spomienke na maďarské
povstanie v roku 1956, sa uskutoční v dňoch 24. – 26. mája v Budapešti.
Idea Sympózia vyrástla z presvedčenia o potrebe dialógu na tému histórie minulého storočia, ktorý by
mal brať do úvahy rôzne narácie, citlivé miesta, skúsenosti a existujúce interpretácie. Počas každej
edície Sympózia povzbudzujeme účastníkov k diskusii o tom či je možná spoločná európska pamäť.
Každoročné Sympózium organizované Európskou sieťou Pamäť a Solidarita si kladie za cieľ iniciovať
a prehlbovať spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú tak výskumom
európskej histórie 20. storočia, ako aj problematikou vzdelávania v oblasti histórie.
V tomto roku sa bude Sympózium venovať maďarskej revolúcii v roku 1956. Šesťdesiat rokov po
týchto udalostiach budeme rozoberať okolnosti a podmienky, v ktorých vypuklo povstanie, no tiež
jeho priebeh a ďalekosiahle konzekvencie. Udalosti v Maďarsku mali značný vplyv na históriu celého
východného bloku a stali sa bodom, ku ktorému museli zaujať stanovisko aj iné občianske hnutia
v krajinách, ktoré sa tiež nachádzali pod sovietskou dominanciou. Revolúcia v roku 1956 mala tiež
vplyv na pád železnej opony v roku 1989 a jej dedičstvo je stále prítomné nielen v dnešnej pamäti
Európy.
Diskutovať k týmto témam pozývame historikov, predstaviteľov múzeí či inštitútov pamäti,
vzdelávacích a vedeckých stredísk, fondov a združení, ktoré sa zaoberajú dejinami 20. storočia. Na
zozname vystupujúcich v tomto roku nájdete mená ako riaditeľ výskumného programu o období
studenej vojny na Harvard University prof. Mark Kramer, riaditeľ Inštitútu revolúcie v roku 1956 prof.
János M. Rainer a vedúci Ústavu histórie východnej Európy na Jagelovskej univerzite prof. Andrzej
Nowak.
Počas trojdňového stretnutia budú mať účastníci príležitosť zúčastniť sa na prednáškach, diskusných
paneloch a workshopoch, no tiež navštívia miesta pamäte, napríklad Dom teroru, historické archívy
maďarskej štátnej bezpečnosti (ÁVO), Oddelenie č. 301 na budapeštianskom cintoríne
Rákoskeresztúr – symbolickom mieste spomienky na hrdinov povstania v roku 1956, ako aj väzenie
„Kisfoghaz“.
Viac informácií, podrobný program a registračný formulár nájdete na adrese:
www.europeanremembrance.enrs.eu. Kapacita počtu účastníkov je obmedzená.
Cyklus sympózií „Pamäť Európy“ sa rozbehol v septembri roku 2013 v Gdansku. Ďalšie edície sa konali
v Berlíne, Prahe a vo Viedni.
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Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) je medzinárodným
predsavzatím, ktoré si za svoj cieľ stanovilo výskum,
dokumentovanie a rozširovanie vedomostí k tematike dejín
Európy v 20. storočí a spôsobov jej pripomínania
s osobitným prihliadnutím na obdobie diktatúr, vojen
i spoločenského odporu voči neslobode. Členmi Siete sú:
Nemecko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Status
pozorovateľa majú Albánsko, Rakúsko, Česká republika
a Lotyšsko.
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