XX. SETKÁNÍ HISTORIKŮ A PŘÍZNIVCŮ ORÁLNÍ HISTORIE NA HRADĚ SOVINCI

čtvrtek 2. 6. 2022
16:00 slavnostní zahájení
Ema Havelková – ředitelka, Muzeum v Bruntále
Miroslav Vaněk – ředitel, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Michal Koutný – kastelán, Hrad Sovinec

16:15-18:00
moderuje Pavel Urbášek
Miroslav Vaněk – Třetí strana trojúhelníku potřetí. Jak se (ne)změnila OH mezi 2. a 3. vydáním knihy
Jana Poláková – Oral history, já, muzeum a etnologie
Petra Schindler – Tazatel je také jenom člověk…
Tomáš Dvořák – Muzeum Prahy 1970–2020 jako zrcadlo společnosti – návštěvníci, pracovníci,
pamětníci
Veronika Pehe - Pavel Mücke – “Divoké devadesátky” a jak na ně vzpomínáme: k využití orální
historie ve výzkumu postsocialistické transformace

18:30 večeře
20:00 udílení pamětních medailí, společná fotografie

pátek 3. 6. 2022
9:45-11:00
moderuje Petra Schindler
Jana Nosková – Dětství v multietnickém velkoměstě ve 20. - 40. letech 20. století
Ondřej Haváč – HERA: VICTOR-E
Filip Maroši – Návratová migrace nebo etnická návratová migrace? Důvody „návratu“ potomků
řeckých emigrantů z Československa zpět do vlasti

11:30-13:00
moderuje Lenka Krátká
Šárka Rámišová – Genderové aspekty v odbíjené v 50. – 60. letech 20. století
Martina Vuksan – Punk Rock in Socialist Czechoslovakia and Yugoslavia During 1970s and 1980s Comparative Analysis
Přemysl Houda – Nohavicovské paradoxy v 80. letech
Tomáš Razím – Působení a status vybraných organizací vysílajících lektory angličtiny do
Československa po roce 1989

13:00 oběd

14:30-15:45
moderuje Přemysl Houda
Nina Špitálníková – Korejští studenti a sirotci v Československu v 50. letech 20. století
Petr Wohlmuth – Soudobé dějiny vojenského re-enactmentu v českých zemích: souvislosti postpozitivistické orální historie a re-enactment studies po afektivním obratu
Martin Zelinka – Šalom, chaverim! aneb Reflexe vlastního vyprávění o mém ročním Working Holiday
pobytu v Izraeli

16:00-17:00 studentský blok
moderuje Jana Wohlmuth Markupová
Marie Jiřičková – „Noví lidé na starých horách“ – vztah člověka a místa pohledem orální historie
Markéta Hradecká – Biografie V.N. Umělecký život na pozadí rodinné historie
Jindra Lavrenčíková – „Divoká devadesátá“ v bývalé Jugoslávii
Markéta Světlíková – Ivan Makásek-Malý medvěd

18:00 udílení pamětních medailí, společná fotografie
19:00 večeře
22:00 diskotéka

sobota 4. 6. 2022
10:00-12:00
moderuje Pavel Mücke
Jiří Zounek - Oto Polouček – Devadesátá léta jako zlatá doba? Prezentismus a uchronie ve
vzpomínkách učitelů základních škol
Barbora Hřídelová – Učitelé příbramských základních škol v období tzv. normalizace a transformace
Michal Šimáně - Kristýna Balátová – „Neber úplatky, neber úplatky…“ podvody, korupce a protekce
ve středním odborném školství v době normalizačního Československa
Jana Římanová – Výzvy a přínosy orální historie v badatelské výuce dějepisu

12:30 oběd

14:00-15:15
moderuje Petra Schindler
Pavel Jonák – České tvůrčí psaní ve vyprávěních
Kateřina Mikulcová – Orální historie a dokumentární tvorba – společné i rozdílné
Michal Louč – Orálně historický výzkum vězeňství v éře tzv. normalizace

16:00-17:00 studentský blok
moderuje Miroslav Vaněk
Karin Zamrazilová – „Nás soudila nemoc/ kyslík, prosím: Reflexe povinné služby mladých doktorů a
mediků během Covidu-19“
Michaela Musilová – Počátky hiphopové subkultury v České Republice se zaměřením na

rapovou scénu
Klára Novotná – Rehabilitace v době koronavirové
Anna Stiborová – Absolventi tanečních konzervatoří v Československu v 60. a 70. letech 20. stol.
pohledem orální historie

18:00 oficiální zakončení

