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Milí přátelé a příznivci Katedry ruských a východoevropských studií IMS FSV UK,

pokud jste si ještě nestihli přečíst, poslechnout nebo zhlédnout naše příspěvky k letošní

debatě o Východu, máte stále možnost. Více než dříve jsou dostupné on-line. 

Vše podstatné se dozvíte níže, na Facebooku nebo na webu katedry.

Uplynulý akademický rok byl v mnoha ohledech nový, vyrovnávali jsme se ztrátami i

novými příležitostmi, s nebývalou kombinací sociální izolace, průniku práce do našeho

soukromí a soukromí do práce. Velmi si vážím, že změnám navzdory zůstávají stálicemi

katedry vedle skutečného nadšení pro výzkum našeho regionu i kolegialita a připravenost

být si vzájemně oporou.

Vezměte prosím tento newsletter jako výzvu, abychom bez ohledu na všemožná omezení

nezůstávali u pohodlného zkoumání Východu od domácího stolu. Hledejme příležitosti

k cestám na Východ a k jeho poznávání na vlastní kůži. Studujme jeho kultury a jazyky,

mluvme s ním. A pokud už letos na Východ opravdu vyrazit nestihnete, zkuste za hranice

všedních dní nahlédnout třeba prostřednictvím stáže u některého z našich partnerů. Mají

dveře otevřené stejně jako naše katedra. Už teď se těšíme, s jakými zážitky se v říjnu

sejdeme k zahájení nového akademického roku.

Krásné léto

Daniela Kolenovská
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V pondělí 7. června se na půdě pražského Karolina uskutečnilo výjimečné setkání českých

a běloruských studentů a studentek s opoziční běloruskou političkou Svjatlanou

Cichanouskou a rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Akci spoluorganizovali

studenti z KRVS, přečtětě si jejich krátkou reflexi.

Projekty a publikace KRVS 
Uplynulý akademický rok přinesl mnoho nových titulů z pera členů a členek naší

katedry. Nenechte si je ujít!

Maria Alina Asavei a Jiří Kocián
publikovali v rámci dlouhodobé spolupráce

na projektu Horizon 2020 POPREBEL

článek, který se zabývá divadlem jako

místem odporu k pravicovému populismu

v Estonsku, České republice a Maďarsku.

Doktorandka Petra Mina Baginová se v červnu v rámci projektů POPREBEL a

FATIGUE zase zúčastnila debaty o demokracii ve střední a východní Evropě.
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Střední Evropa

Luboš Švec přispěl do Slovanského

přehledu článkem zaměřujícím se na

zlomovou etapu dekonstrukce sovětského

paradigmatu v lotyšské historiografii. 

 

Ondřej Klípa je autorem nové knihy

Majstr a Malgorzata, Polky v továrnách

ČSSR (Karolinum). 

 

Hana Kubátová a Michal Kubát zveřejnili

v Nations and Nationalism Journal článek

zabývající se klerofašismem na

Slovensku.

Rusko a euroasijský prostor

Slavomír Horák se podílel na vydaní knihy Sport,

Statehood and Transition in Europe (Routledge). 
 
Daniela Kolenovská publikovala článek o vzájemných

vztazích mezi československým a sovětským disentem v

60. a 70. letech v Acta Samizdatica. 

 

Adrian Brisku uveřejnil text o současné Gruzii v Oxford

Research Encyclopedias.

Balkán

Ondřej Žíla publikoval článek zabývající se ambivalentním vztahem Srbů k jejich rodišti v

Oxford Academic Journal of Refugee Studies a článek zkoumající vztah mezi výsledky

voleb a prvního poválečného sčítáni lidu v Bosně a Hercegovině. 

 

Jiří Kocián a Maria Asavei publikovali článek o společenské vizuální paměti na příkladu

Rumunska ve čtvrtletníku Paměť a Dějiny. 
 
Kateřina Králová a Jiří Kocián publikovali kapitolu German Collective Guilt in the

Narratives of Southeastern European Holocaust Survivors v knize German-Balkan

Entangled Histories in the Twentieth Century. 

 

Karin Hofmeisterová uveřejnila článek zabývající se vztahem srbské ortodoxní církve a

holokaustu. 
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Maria Alina Asavei zveřejnila článek George Bacali as the 'Saviour of Romania' v

European Journal of Cultural Studies.

František Šístek je editorem oceňované knihy

Imagining Bosnian Muslims in Central Europe

(Berghahn). 

 

Kateřina Králová zveřejnila článek zabývající se

zkušenostmi židovských komunit v poválečném Řecku v

Southeast European and Black Sea Studies. 

 

Maria Alina Asavei je autorkou nové knihy Art, Religion

and Resistance in (Post-)Communist Romania (Palgrave

Macmillan). 
 

Spolupráce s vládou a mezivládními organizacemi

Na Velvyslanectví Litevské republiky se uskutečnila vernisáž výstavy Pod cizím nebem za

účasti Luboše Švece.

Daniela Kolenovská přednášela při Radě

vlády pro menšiny o historii ruské

emigrace v souvislosti s letošním stoletým

výročím vyhlášení československého

vládního programu na podporu uprchlíků z

bolševického Ruska, Ruské pomocné

akce. 

Karel Svoboda se podílel na studii

zabývající se ruským vlivem v africkém

informačním prostoru, jež se zaměřila na

případ Mali a Středoafrické republiky.

Analýza byla vytvořena pro NATO

StratCom.

KRVS ve veřejné debatě
I tento rok jste mohli vidět členy naší katedry v médiích a veřejné debatě: 

 

František Šístek se v říjnu zúčastnil mezinárodního knižního veletrhu v Černé Hoře. V

listopadu jste mohli navštívit mezinárodní konferenci o česko-albánských vztazích, kterou

uváděl Adrian Brisku. V květnu se pak se Daniela Kolenovská ujala moderování
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konference ke stému výročí narození Andreje Sacharova. Navazující výstavu můžete

zhlédnout až do 12. července ve Valdštejnské zahradě.

Doktorandka Nikola Karasová se podílela

na organizaci mezinárodního online

workshopu Humanitarian Mobilization in

Central and Eastern Europe during the

Twentieth Century. Na akci vystoupila s

příspěvkem Humanitarian Mobilization

under the Conditions of an Emerging

State Socialist Regime: The Greek Civil

War and Korean War Child Refugees in

Czechoslovakia.

KRVS v médiích 
 
Jan Šír byl citován Financial Times v článku Fallout from Explosions at Arms Dump
Poisons Czech-Russian Ties. František Šístek komentoval v České televizi integraci
západního Balkánu do EU i doživotní rozsudek pro Ratka Mladiće. Jan Šír v ČT
komentoval zatčení Alexeje Navalného. ČT dále odvysílala dokument Dvojí život
jedné strany, na kterém spolupracovala též Daniela Kolenovská. Mezi pravidelné
přispěvatele deníku Info.cz patří Karel Svoboda, který se ve svých textech věnuje
otázkám ruské politiky.
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Podcasty
Poslechněte si Kateřinu Královou, která v rakouském rádiu ORF hovořila o osudech dětí

vyslaných do zahraničí během válečných konfliktů, Jana Šíra, který ve Studiu N hovořil o

situaci na ukrajinsko-ruských hranicích nebo Danielu Kolenovskou, která ve Studiu N

mluvila o výbuchu ve Vrběticích a kremelské propagandě.

KRVS gratuluje 

Jiřímu Vykoukalovi a Luboši Švecovi k životním jubileím

Adrianovi Brisku, který byl 1. 5. 2021
rektorem Univerzity Karlovy jmenován
docentem. 
 
Karlu Svobodovi k získání grantu od
Grantové agentury České republiky na
projekt Státem vlastněné firmy jako aktéři
ekonomického státnictví? Případ Ruska. 
 
Karin Hofmeisterové,  která získala
Cenu Josefa Hlávky pro vynikající
studenty vysokých škol a talentované
vědce a umělce.

Edizu Hazirovi, jenž čerpá Barrande
Fellowship určený českým doktorandským
studentům a studentkám studujícím ve
Francii a francouzským studentkám a
studentům studujícím v Česku.
 
Bohuslavu Literovi, který obdržel za
knihu Od Stalina ke Gorbačovovi:
Mezinárodní postavení a politika
komunistické supervelmoci 1945-1991
literární cenu Miroslava Ivanova.

Akademický rok patřil také studentům KRVS, kteří se podíleli na
mnoha událostech.

V návaznosti na uvedení filmu Kuráž v

rámci festivalu Jeden svět natočili studenti

naší katedry rozhovor s

Natalií Satsunkevič, letošní laureátkou

Homo Homini.

Studenti KRVS se zapojili také jako

pomocníci při pandemii. Článek o této

zkušenosti napsala naše absolventka

Anna Andrlová, která pomáhala ve

Vinohradské nemocnici.

A co chystáme dál?
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Přijďte zakončit akademický rok společně se členy KRVS!  
Tradiční pozkouškové setkání KRVS se koná již 29. června 2021. Součástí

akce je malý výlet s docentem Švecem skrz romantické údolí Divoké Šárky.
Sraz v 16:00 na konečné tramvaje. 

Více informací najdete na facebookové události.

Intenzivní akademický listopad 
 
Listopad bude patřit hned třem

plánovaným konferencím. Luboš
Švec spolu s diplomaty z Litvy, Lotyšska a

Estonska připravuje konferenci při

příležitosti 100 let od navázání

diplomatických vztahů s baltskými státy. 

Těšit se můžete také na konferenci na téma stoletého výročí Ruské pomocné akce nebo

na česko-polskou konferenci o ruské historické politice.

Celý akademický rok se všichni členové naší katedry bravurně vypořádávali s online
výukou, která nebyla vždy jednoduchá. Na Zoomu jsme tak mohli potkat nejen

studenty a vyučující, ale i další posluchače 🐈. 
 

KRVS děkuje všem vyučujícím, spolupracovníkům a spolupracovnicím katedry i
trpělivému publiku za pevné nervy při online výuce!

KRVS přeje všem příjemné prožití léta a budeme se na Vás těšit v dalším
akademickém roce!
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KRVS spolupracuje:

Copyright © 2021 Katedra ruských a východoevropských studií IMS FSV UK, Všechna práva vyhrazena. 
Nechcete již dostávat takové emaily? Zde můžete odhlásit odběr.
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