Nucená práce v České republice a Polsku je dosud jen málo spojována s regionální historií.
To se týká především regionů, které byly do roku 1945 součástí Německé říše, případně byly
osídleny převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Navíc v obou zemích stěží nalezneme
formy vzpomínek na národněsociální zločiny, kde by byla integrována ne-česká a ne-polská
nucená práce. Většina osob nasazených na nucené práce v oblasti dnešní České republiky
a historického regionu Slezsko nicméně nebyli příslušníci české či polské národnosti. V Německu je pojem nucená práce naopak automaticky spojován s „cizí“ národností.
Historické, nejen průmyslové, stavby nejsou jen nositeli industriálního dědictví, ale také kamennými svědky nucené práce. Díky malým investicím do průmyslové výstavby za minulých
režimů v komunistickém Československu, Polsku a východním Německu, zůstaly zachovány
mnohé závody v téměř původním stavu a s nimi i památky na otrockou práci. Pády režimů
v roce 1989 způsobily rozsáhlé změny. Průmyslové dědictví v České republice a Polsku mizí
posledních 25 let zběsilou rychlostí a s ním i památky a artefakty nucené práce.
Workshop „Ztrácíme paměť? Zapomenutá místa nacistické nucené práce ve střední Evropě“
chce propojit zájmové skupiny, které se zabývají tématem nacistické nucené práce v České
republice, Polsku a Německu. Je určen k diskusi o současném stavu, požadavcích památkové
péče, ekonomických možnostech, potřebách majitelů a dokumentaci pamětních iniciativ.
V průběhu konference budou prezentovány příklady muzejního či pamětního využití míst
nucené práce. Kromě toho budou představeny formy zpracování dokumentace a zprostředkování historie u míst, která jsou dnes využívána pouze hospodářsky.
Vítáme příspěvky na následující témata:
n historické stavby a kolektivní paměť
n dokumentace míst nacistické nucené práce
n památná místa – muzea
n památková péče a památná místa
n současné využití míst nacistických nucených prací institucemi a podniky
Máte-li zájem, zašlete téma příspěvku s anotací (max. 400 slov) na kontaktní adresu do
15. ledna 2015. Konferenční jazyky jsou čeština, němčina a polština.
Organizátoři konference:
Severočeské muzeum v Liberci / Institut Terezínské iniciativy Praha
Kontakt:
Ivan Rous
Severočeské muzeum v Liberci
Masarykova 11
460 01 Liberec 1
ivan.rous@muzeumlb.cz

