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PREZENTACE VÝSTUPŮ MOBILITNÍCH PROJEKTŮ OP VVV 

REALIZOVANÝCH VÝZKUMNÍKY ODDĚLENÍ PAMĚŤOVÝCH STUDIÍ EÚ 
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8. 9. 2022 
 

zasedací místnost, Historický ústav AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno  

Veveří 97 (vchod z ulice Resslova) 
 

od 13:00 do 15:30 
 

Seminár je zameraný na predstavenie realizovaných mobilít, zdieľanie nadobudnutej 
dobrej praxe z hosťujúcich inštitúcií, na prenos výskumných metód a oboznámenie 
kolegov a kolegýň o nadviazanej medzinárodnej spolupráci.  
 

JANA NOSKOVÁ – Sbírka Dokumentace životopisných zápisků (Dokumentation 
lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen) ve Vídni – způsoby získávání, zpracovávání a 
využívání autobiografických materiálů 

Ve svém příspěvku představím sbírku autobiografických materiálů Dokumentation 
lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen, která vznikla na počátku 80. let 20. století, je 
uložena v Ústavu hospodářských a sociálních dějin Vídeňské univerzity a 
v současnosti obsahuje autobiografické materiály od více než 4 000 osob. Zmíním 
krátce její historii, více se budu věnovat způsobům a metodám získávání, zpracovávání 
a využívání autobiografických materiálů ve vědeckém prostředí, ale i při práci 
s veřejností a publikování těchto pramenů. Tyto činnosti probíhají ve vídeňské sbírce 
kontinuálně až do současnosti. Zároveň ukážu možnosti transferu dlouholetých 
zkušeností s těmito činnostmi do práce Etnologického ústavu AV ČR. 

PŘEMYSL MÁCHA – Etnografický výzkum v Novém Mexiku 

Etnografický výzkum v Novém Mexiku obnáší řadu komplikací v důsledku etnické, 
jazykové a náboženské mobilizace různých skupin společnosti. Tato mobilizace 
výrazně limituje okruh témat, které lze vůbec zkoumat a o kterých lze následně veřejně 
referovat. Prezentace stručně představí překážky a výzvy etnografického výzkumu, 
možnosti, které pro tento výzkum nabízí zázemí Univerzity Nového Mexika, potenciál 
spolupráce s výzkumníky katedry antropologie a dalších kateder a institucí a využití 
zdrojů univerzitní knihovny. 

EVA ŠIPÖCZOVÁ – Internetové mémy a kolektívna pamäť – folkloristický výskum 
a kultúrna antropológia 

Internetové mémy sú základným reprezentantom online folklóru. Jednou z mnohých 
oblastí, z ktorých ich autorky a autori čerpajú inšpiráciu, je i kolektívna pamäť. 
Historické osobnosti a udalosti i symbolika spojená s minulými obdobiami sú vkladané 
do nových kontextov, využívané na komentovanie súčasného diania, alebo sú nanovo 
interpretované. Prezentácia predstaví výskum mémov a pamäti realizovaný počas 
mobility OP VVV, pričom pozornosť bude venovaná prínosu aktivít realizovaných na 
Ústave kultúrnej antropológie a európskej etnológie Univerzity vo Freiburgu. 


