


       Druhá světová válka, nejtragičtější období v dějinách lidstva, zanechala své stopy v osudech 
miliónů jednotlivců, společenství a celých národů. Stále je varováním a ponaučením. Válku charak-
terizují chaos, destrukce a lidské utrpení determinované pocitem nejistoty a strachu, neustálé obavy 
o vlastní život, ztráta blízkých a všudypřítomná smrt. Ve válečné době příznačné „neustálým bojem“ 
bylo mnoho civilních osob a vojáků nuceno prožívat traumata a nepohodlí života v zajetí, existovat 
v izolaci, za ostnatými dráty. Tato problematika netvoří oddělený úsek historie druhé světové války, 
nýbrž je její nedílnou součástí.
       V roce 2015 si symbolicky připomínáme 70. výročí ukončení druhé světové války a událostí s ní 
související. Je to příležitost k  zamyšlení a možnost ohlédnout se za dramatickým obdobím v  ději-
nách lidstva jak z  pohledu obecné, tak rovněž místní historie. S  ohledem na zvolené téma je po-
třeba zdůraznit mnohovrstevnatost pohledů na válečné události – tzn. zkušenosti civilního obyva-
telstva a válečných zajatců z let druhé světové války, stejně jak paměť o MÍSTECH (místa internace) 
a LIDECH (po obou stranách ostnatého drátu – vězněných i civilního obyvatelstva) v povědomí míst-
ní společnosti. V návaznosti se stává nezbytnou reflexe, do jaké míry a zda i nadále jsou doba války 
a památná místa přítomny v kolektivním povědomí nastupujících generací. 
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Tematické okruhy referátů budou zaměřeny na:

- systém nacistických táborů v letech druhé světové války

- tábory pro civilní obyvatelstvo s přihlédnutím k území Slezska

- zajatecké tábory s přihlédnutím k území Slezska

- válka a místa internace v povědomí společnosti

Vyplněné přihlášky posílejte poštou nebo elektronicky na níže uvedené adresy:

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci. 

Zájemce o aktivní účast prosíme, aby se se svým tématem přihlásili do 30. dubna 2015.

Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme zájemce o účast na konferenci, kteří nepřednášejí referáty, 

aby se rovněž přihlásili do 30. dubna 2015.

Účastnický poplatek nebude vybírán. 

Jednacími jazyky konference jsou čeština, polština a němčina. 

Délka příspěvku: maximálně 20 minut.

Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Těšínsko.


