
 

 

Seminár Zákony o pamäti 

 

EFRES (Francúzske výskumné centrum sociálnych vied) v spolupráci s  

Ústavom pro soudobé dějiny Akademie věd Českej republiky zorganizoval 

29. novembra 2010 medzinárodný seminár s názvom Zákony o pamäti. Jeho cieľom 

bolo zamyslieť sa nad otázkami motívov schvaľovania zákonov týkajúcich sa pamäti 

a histórie, používaným slovníkom, aký by mal byť postoj vedcov z oblasti spoločenských vied 

k tejto otázke, či tieto zákony obmedzujú slobodu slova atď. 

Diskusia nadväzovala na konferenciu organizovanú ÚSD AV ČR z októbra 2010, na ktorej 
nebolo dostatok priestoru venovať sa týmto otázkam, ale bola aj reakciou na aktivity 
smerujúce k prijatiu zákona o treťom odboji v ČR.F

1
F Seminár, ktorý vznikol z iniciatívy 

riaditeľky CEFRESu Françoise Mayerovej, prebiehal v češtine a slovenčine si dal za cieľ 
porovnať skúsenosti s legislatívnym poňatím historického dedičstva z niekoľkých krajín 
konkrétne z Nemecka (Muriel Blaive), Českej republiky (Michal Kopeček, Tomáš Bursík), 
Francúzska (David Emler), Poľska (Nicolas Maslowski) a Slovenska (Michal Kšiňan). Týmto 
spôsobom otvoril komparatívnu dimenziu problematiky. 

Seminár, ktorý moderovala Françoise Mayerová, sa dá rozdeliť na tri časti. V prvej mali 
pozvaní vedci prezentovať svoj pohľad na spomenuté otázky v jednotlivých krajinách. Keďže 
na príspevok mali vyhradených 10 min., svoje názory mohli iba stručne načrtnúť. Potom 
nasledovala živá diskusia, do ktorej najčastejšie zasahoval politik, novinár a bývalý disident 
Petr Uhl, ale aj mnohí iní učastníci. Seminár zhrnuli riaditeľ ÚSD AV ČR Oldřich Tůma 
a francúzsky sociológ Georges Mink (CEFRES). 

Seminár si kládol za cieľ skôr otvoriť viacero otázok, ako na ne ponúknuť definitívne 
odpovede. Cieľom bolo aj hľadanie ďalších smerov a orientácii, ktorými by sa mohla 
spoločenská diskusia uberať. 

Zvukové záznamy všetkých príspevkov, ako aj celú diskusiu nájdete sprístupnenú na tejto 
internetovej adrese: HUhttp://cefres.hypotheses.org/1U 

 Michal Kšiňan 

                                                           
1 K diskusii pozri textový prepis televíznej relácie ČT 24 Historie.cs (eu): Odboj třetí – protikomunistický. 
HUhttp://www.ct24.cz/textove-prepisy/historie-cs-eu/23833-odboj-treti-protikomunisticky/UH  a Historie, služka 
politiky? 
HUhttp://www.ct24.cz/textove-prepisy/historie-cs-eu/106359-historie-sluzka-politiky/UH citované 23. 2. 2011.  
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