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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Užhorod, Ukrajina
ÚČEL CESTY: Aktivní účast na konferenci „Vznik první československé republiky“
pořádané Užhorodskou národní univerzitou s referátem „Československé
vnitrostátní bezpečnostní složky na Podkarpatské Rusi“
ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. David Hubený, Ph.D.
ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. David Hubený, Ph.D.
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Užhorodská národní univerzita; Muzeum stalinského
teroru v Užhorodě
TRVÁNÍ CESTY: 16 až 19. října 2018
DATUM VYHOTOVENÍ: 3. prosince 2018
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Cesta byla zahájena dne 16. října 2018 autobusem v 13.15 z Autobusové stanice Želivského. Do
Užhorodu jsem přibyl 17. října ve 4:30.
Zpáteční cestu jsem nastoupil 18. října 2018 v 18:01 na Autobusové stanici Užhorod a do Prahy
jsem dorazil dne 19. října 2018 v 7:30.
Cesta proběhla bez mimořádných událostí a ubytování bylo bez závad.
ČÁST ODBORNÁ :
Ačkoliv bylo zřejmé, že k přípravě akce došlo na poslední chvíli, přesto se organizátorům podařilo
shromáždit poměrně veliké množství referujících se zajímavými názvy referátů. Na druhou stranu
mnozí referující nedorazili, neboť jim ke splnění povinných úkonů a naplnění požadovaných
statistik postačovalo, aby byli uvedení jako referující a posléze přispěli do připravované kolektivní
monografie/sborníku. U některých referujících bylo zřejmé, že jejich hlavní kvalifikací je ukrajinský
nacionalismus (v zákulisí byli otevřeně nazýváni fašisty) bez hlubší znalosti pramenů. Tito jedinci
byli profesionálními ukrajinskými historiky ignorováni.
Zvláštní zmínky zasluhuje mimořádně úspěšné vystoupení Bc. Luboše Marka z Národního
filmového archivu (bývalého pracovníka Národního archivu) na téma „Natáčení a vznik filmů na
Podkarpatské Rusi (1919–1938)“, které vzbudilo veliký zájem ohlas.
Vedle posílení kontaktů s pracovníky Užhorodské národní univerzity bylo navštíveno Muzeum
stalinského teroru a diskutovány možnosti spolupráce.
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