
TISKOVÁ ZPRÁVA: MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
Demokratická revoluce 1989: Třicet let poté 
 

 
Jak dnes vnímá generace studentů z roku 1989 sebe samu? Co se během listopadových událostí 
odehrávalo v politických institucích? Jakou cestu ušla česká média? A jak se změnila česká 
společnost? Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět odborníci z oblasti historie, sociologie, 
politologie a psychologie z českých i zahraničních vědeckých výzkumných institucí na mezinárodní 
konferenci Demokratická revoluce 1989: Třicet let poté, která se koná 6.–8. listopadu 2019 
v prostorách Senátu PČR. 
 
„Rezonance symbolu 17. listopadu je ohromná a ani po třiceti letech nejsou připomínky listopadu 
1989 jen o pouhém ,kladení věnců´. Jsem proto rád, že mezinárodní konference ,Demokratická 
revoluce 1989´ poskytne diskusní prostor pro úvahy nad sametovou revolucí v širším kontextu, včetně 
jejího odkazu nejen pro období transformace ale i pro současnost,“ vysvětluje záměry organizátorů 
konference Miroslav Vaněk (ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR). 
 
„Máme za sebou třicet svobodných let, což je v naší novodobé historii rarita. I po těch třiceti letech je 
listopadové výročí stále živé, a to je dobře. Musíme si ale uvědomit, že sametovou revolucí nic 
neskončilo a že záleží jen na nás, jak odkaz roku 1989 dopadne. Příběh, který tehdy započal, může 
vstoupit do dějin jako velký a hodný následování, anebo jako promarněný pokus. Proto je důležité 
pokusit se o kritickou reflexi jak tehdejšího dění, tak o zhodnocení cesty, kterou jsme od té doby ušli. 
Věřím, že k tomu poslouží i tato konference,“ zamýšlí se Zdeněk Hazdra (ředitel Ústavu pro studium 
totalitních režimů). 
 
Program konference najdete zde: https://1url.cz/BMnjF 
 
Datum konání: 6. – 8. listopadu 2019 
Místo: Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1  
Organizátoři: Senát Parlamentu ČR pod záštitou předsedy Jaroslava Kubery, Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav pro studium totalitních režimů a Akademie věd ČR. 
 
Konference proběhne v českém a anglickém jazyce s tlumočením. Pro vstup do Valdštejnského paláce 
je třeba průkaz totožnosti.  

Akreditace posílejte na email: hlavacek@usd.cas.cz. 
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