
Dialog  

jako nástroj usmíření a kultivace společnosti  

… se neobejde bez Vás! 

 

Stejně jako i jinde ve světě také u nás existují citlivá historická témata, významné události,  
na které existují ve společnosti výrazně odlišné názory a které si sebou neseme jako historické 
dědictví. Jedním ze způsobů, jak se s historickým dědictvím společnost vyrovnává, jsou 
památníky nebo muzejní výstavy a expozice. 

K tomu, aby se společnost v pohledu na určitá citlivá, a někdy až kontroverzní témata  
a události dokázala posouvat, potřebuje o nich diskutovat. Základem diskuse je otevřený 
dialog. 

V týdnu od 21. do 25. března 2022 se uskuteční tři workshopy na téma Dialog jako nástroj 
usmíření a rozvoje společnosti vedené paní Lindou Norris, zástupkyní Mezinárodní koalice 
míst (muzeí) svědomí. Pracovní setkání proběhnou v Karviné (21. března), v Písku (23. března) 
a v Ústí nad Labem (25. března) za finanční podpory Ambasády USA v Praze.  

Historické dědictví si neseme každý v nás. Pakliže vás toto téma zaujalo, ať už profesně nebo 
díky místu, kde žijete, srdečně Vás, případně Vašeho zástupce, zveme na workshop  
s podtitulem Spolu, vedle sebe, nebo proti sobě?, který se uskuteční dne 23. března 2022  
od 9 do 16 hodin v Prácheňském muzeu v Písku. 

Bližší informace k workshopu najdete v příloze. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

Za pořadatele 

 

Štěpán Černoušek Kristýna Pinkrová Ladislav Ptáček 

Gulag.cz, z. s. Historická komise Asociace 
muzeí a galerií ČR 

Sdružení pro interpretaci 
místního dědictví ČR, z. s. 

 

Svou účast nám prosím potvrďte na e-mail: kristyna.pinkr@gmail.com 

Kontakt: Kristýna Pinkrová, tel: 778 493 101, kristyna.pinkr@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha  

O WORKSHOPU 

Půjde o živý, interaktivní workshop, kde si budete moci vyzkoušet nové dovednosti a vzájemně 
se podělit o své nápady, názory anebo i o své obavy. Workshop bude užitečný pro každého, 
kdo pracuje s veřejností v rámci státní správy, muzeí, historických památek, uměleckých 
skupin, vzdělávacích institucí, knihoven či nevládních organizací zaměřených na zapojení 
občanů do veřejného života.  

Workshop Vám umožní osvojit si techniky vedení dialogu, jako nástroje pro usmíření  
a podporu vztahů ve společnosti, a to pomocí kombinace otázek, aktivit a základních pravidel 
tak, aby bylo zajištěno, že všichni účastníci dialogu mohou komunikovat otevřeně a upřímně. 
Workshop Vám pomůže hlouběji pochopit, jak můžeme do otevřené diskuse zapojit lidi 
s různými zkušenostmi a často odlišnými pohledy na věc a prostřednictvím dialogu dosáhnout 
osobního i kolektivního porozumění. 

Během workshopu bude k dispozici konsekutivní tlumočení. 

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ WORKSHOPU 

Workshop se tematicky soustředí na témata spojená s památníkem v Letech u Písku, který je 
nositelem paměti a svědomí. Během workshopu se pokusíme hledat způsoby, jak budovat 
vzájemný respekt mezi většinovou společností a Romy – jak spolu/vedle sebe žít. 
 
Během workshopu se dotkneme otázek, zda Lety odráží postoj naší společnosti k českým 
Romům? Na jakých základech dokážeme postavit naše vztahy v budoucnosti? Jak reflektovat 
podíl Čechů na romském holokaustu? 

O MODERÁTORCE WORKSHOPU 

Linda Norris je hlavní metodičkou v Mezinárodní koalici míst svědomí (ICSC). Zaměřuje se  
na budování vztahů a odbornou podporu členů koalice a dalších organizací v tom, jak využít 
minulost k vytvoření spravedlivější budoucnosti. V rámci Koalice stála Linda v čele řady 
projektů, jako je například reinterpretace Maison des Esclaves v Senegalu, první africké 
památky světového dědictví UNESCO, či školení v oblasti body-mappingu pro Muzeum 
válečného dětství v Bosně a Hercegovině. 

Linda se taktéž specializuje na vedení dialogu a vedení akcí zaměřených na formy, jakými může 
kreativita transformovat muzea, utvářet přesvědčivější příběhy a vytvářet hlubší vazby 
s veřejností.  

O MEZINÁRODNÍ KOALICI MÍST SVĚDOMÍ 

Mezinárodní koalice míst svědomí (Sites of Conscience) je celosvětová síť více než 350 muzeí, 
historických památek a paměťových iniciativ v 66 zemích světa, které se věnují přeměně míst 
uchovávajících minulost v prostory podporující občanské aktivity. Koalice proškolila více než 
15 000 pracovníků muzeí a historických památek a dalších veřejných i soukromých subjektech 
v oblasti dialogu, zapojení veřejnosti, rovnosti a inkluze.  

Více na www.sitesofconscience.org  

http://www.sitesofconscience.org/

