MEMO 2015/1

REDAKČNÍ ÚVODNÍK / EDITORIAL COMMENT
Událo se v roce 2015 aneb příprava na Mezinárodní
konferenci IOHA v Bengaluru 2016/ It Happened in 2015,
or Preparation for International Oral History Conference
in Bengaluru

Marie Fritzová
Rok 2015 byl poměrně bohatý na vědecké konference věnující se
metodě/disciplíně orální historie. Připomeňme za všechny dvě nejvýznamnější. Na
jaře proběhl již IV. ročník konference České asociace orální historie nesoucí název:
„Na hranicích mezi přítomností a minulostí: perspektivy orální historie“. Konferenci
pořádala jako již tradičně Česká asociace orální historie (COHA), tentokrát ve
spolupráci s Ostravskou univerzitou (OU). Tato konference navazovala na úspěšný III.
ročník, který proběhl v roce 2013 v Pardubicích. Konference měla mezinárodní účast.
Jeden celý panel byl věnován polské orální historii. O širokou medializaci se postarala
Česká televize, která v regionálním zpravodajství uveřejnila zprávu o průběhu
konference.
Na podzim roku 2015 (17. - 18. 9.) se uskutečnila mezinárodní konference v
polské Lodži. Tato konference s hojnou českou účastí nesla název: „Oral History in
Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity“ a jak
název napovídá, hlavním tématem celé konference byly výzkumy probíhající ve
střední a východní Evropě metodou orální historie. Druhý přednáškový den zahájil
přední český specialista orální historie prof. Miroslav Vaněk hlavním příspěvkem,
který nesl název: „Looking for paths: parallels and intersections of oral history in
Central and Eastern Europe“. Kromě prof. Vaňka se této konference zúčastnili i další
čeští orální historici z prestižních českých vědeckých pracovišť.
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Dvě výše uvedené konference určitým způsobem předznamenávají
nejprestižnější Mezinárodní konferenci orální historie, která proběhne v létě 2016 (27.
6. - 1. 7.) v indickém Bengaluru. Konferenci pořádá Mezinárodní asociace orální
historie (IOHA) ve spolupráci s Indickou asociací orální historie (OHAI). Jedná se již
o její XIX. ročník a konference nese název: „Speaking, Listening, Interpreting: the
critical engagements of Oral History“. Mezinárodní konference orální historie se od
roku 1996 koná vždy každé dva roky a pokaždé ji hostí jiný stát.
Rádi vzpomeneme úspěšný XVI. ročník, který se v roce 2010 konal v Praze a
kterého se tehdy účastnil i mezinárodně uznávaný sociolog a orální historik Paul
Thomson, autor pomyslné „bible“ orálních historiků „The Voice of the Past: Oral
History“. Této konference se zúčastnilo více než 500 delegátů z 57 různých zemí světa
a její průběh můžeme označit za více než zdařilý.1 V roce 2012 pak proběhla další
konference v Buenos Aires v Argentině a v roce 2014 ve španělské Barceloně. Těšme
se tedy na nadcházející XIX. Mezinárodní konferenci orální historie, která také bude
hostit české delegáty.
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