DEMOKRATICKÁ REVOLUCE 1989
TŘICET LET POTÉ
Mezinárodní konference

Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Malá Strana, Praha

6. – 8. listopadu 2019
Zdroj: ČTK/Zehl Igor

Mezinárodní konferenci pořádá předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera ve spolupráci
s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústavem pro studium totalitních režimů a Akademií věd ČR.

6. LISTOPAD
Registrace účastníků

15.00–16.00
Zahájení konference – projevy organizátorů

16.00–16.30
Od krize komunistické diktatury ke krizi liberální demokracie (1989–2019)
Úvodní debatu moderuje Michal Kopeček

16.30–18.00
Ágnes Gagyi / Dagmar Kusá / Pavel Barša / James Mark

7. LISTOPAD
i. mezinárodní souvislosti pádu komunistického režimu
nové metody zkoumání, nové poznatky
Moderuje Vít Smetana

9.00–11.00
David Priestland – Globální revoluce? Rok 1989 v Evropě a za jejími hranicemi
Ljubica Spaskovska – 1989: Symbol míru, nebo násilí?
Paweł Ukielski – 1989: Kontrarevoluce ve střední Evropě
Martin Štefek – Pád komunismu: Poslední hurá teorie totalitarismu?
Přestávka na občerstvení

11.00–11.30

ii. domácí souvislosti pádu komunistického režimu
nové metody zkoumání, nové poznatky
Moderuje Lenka Krátká

11.30–13.30
James Krapfl – Rekviem pro Evropu, která mohla být
Matěj Spurný – Poddolovaný pokrok. Proměna představ o dobrém domově a krize legitimity pozdního socialismu
Miroslav Vaněk – Sto studentských (r)evolucí. Studentská generace roku 89 v longitudinální perspektivě: OH po 20 letech
Jaroslav Pažout – Členská základna Komunistické strany Československa na sklonku tzv. normalizace

Přestávka na oběd

13.30–15.00
iii. ekonomika mezi centrálním plánováním a volným trhem
Moderuje Vítězslav Sommer

15.00–17.00
Lubomír Mlčoch – Od her plánovacích k privatizačním, od vlastnictví de facto k de iure: při zdání legality
Stefan Lehr – Diskusní kultura v předsednictvu ÚV KSČ v letech 1988–1989
Tomáš Vilímek – Podnikový management v Československu – od pozdně socialistického k postsocialistickému manažerovi
Václav Rameš – Samosprávné rady jako nástroj revoluce a překážka transformace

8. LISTOPAD
iv. společnost mezi socialistickým biedermeierem a globálním konzumerismem
Moderuje Marie Černá

9.00–11.00
Václav Štětka – Od poslů globalizace k platformám národního obrození? Klikatá cesta transformace českých médií
Kristýna Bušková – Psychické trauma dětských přeživších politické perzekuce 50. let –
přetrvávající emoce a polarizovaná identita vůči české společnosti
Jakub Rákosník – Sociální politika pozdní normalizace a krize socialistického zřízení
v Československu v osmdesátých letech 20. století
Daniel Prokop – Česká společnost po 30 letech: Nové nerovnosti a jejich společenský význam

Přestávka na občerstvení

11.00–11.30

v. společnost mezi demokratickým centralismem a pluralitní demokracií
Moderuje Daniela Kolenovská

11.30–13.30
Lubomír Kopeček – Strana jako nástroj politického podnikatele: české případy ve srovnávací perspektivě
Seán Hanley – Kvalita a stabilita demokracie ve střední Evropě od roku 1989: Stále problematičtější vztah?
Tim Haughton – Komunismus, koruny a kampaně: Nástin vývoje české stranické politiky od roku 1989
Adéla Gjuričová – Viděno odjinud: Listopadová revoluce z perspektivy politických institucí
Zdeněk Kühn – Od socialistické zákonnosti k právnímu státu (anebo od třídního práva k právní houštině?)
Přestávka na oběd

13.30–15.00
vi. společnost v boji o (komunistickou) minulost aneb Jak se vyrovnat s vyrovnáváním?
Moderuje Ondřej Matějka

15.00–17.00
Françoise Mayer – Přijetí knihy Karla Bartoška Les Aveux des archives ve Francii v roce 1996
Milan Znoj – Přísliby a selhání teorie totalitarismu
Klára Pinerová – Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu jako projev tranziční historie
Jaroslav Cuhra – Neúspěšný pokus o jeden všeobjímající příběh
Jan Pauer – Vyrovnávání se s komunismem mezi politikou, ideologií a reflexí
Zakončení konference

