
Zpráva z pobytu v IAI 

Díky stipendiu Ibero-amerického institutu v Berlíně jsem měla možnost pobývat zde mezi 1. 

10. a 30. 11. 2017 jako „hostující badatel“. Ibero-americký institut je nejvýznamnějším 

centrem zaměřeným na studium dějin a kultury Latinské Ameriky v Evropě (a třetím 

největším na světě). Vedle rozsáhlé knihovny nabízí i archivní fondy - několik desítek 

pozůstalostí významných, nejen německých, badatelů - i sbírky periodik a novinových 

výstřižků, map, plakátů a jiného obrazového materiálu nebo hudebních a filmových nosičů. 

Získání statutu hostujícího badatele umožňuje vedle využívání služeb knihovny a badatelny (a 

také sousedící Státní knihovny s dalšími bohatými fondy) a možnosti navštěvovat akce pro 

veřejnost, přednášky, koncerty a filmové projekce, také účast na uzavřených kolokviích, na 

nichž hosté i zaměstnanci institutu prezentují své aktivity. 

Výzkumný projekt byl zaměřen na počátky českého zájmu o americkou archeologii a 

etnografii, ztělesněné především v osobách Julia Nestlera, jenž v letech 1909-13 prováděl 

amatérské výzkumy v Bolívii, a Vojtěcha (Alberto) Friče. Cílem bylo zmapovat kontakty 

těchto a dalších amerikanistů z českých zemí s jejich protějšky v Německu a dalších 

evropských zemích, jejich zapojení do badatelských a klientských sítí, jejich mimovědecká 

(politická, ekonomická apod.) angažmá a celkově pak procesy utváření vědeckých teorií a 

konstituování jen zdánlivě exotických disciplín na širším pozadí společenských změn ve 

středoevropském regionu. Vedle archivních fondů IAI jsem využívala Spolkový archiv, 

Archiv ministerstva zahraničí a Archiv etnologického muzea. Vynikajícím podnětem bylo 

také přizvání k účasti na doktorandských kolokviích Latinskoamerického institutu při Freie 

Universität, dalšího z důležitých center německé amerikanistiky (http://www.lai.fu-

berlin.de/es/index.html). 

Výzkumná stipendia uděluje IAI každým rokem jak akademikům, tak doktorandům. Výzva 

k podávání projektů je vždy navázána na dlouhodobý výzkumný zájem samotného centra, což 

garantuje vynikající zpětnou vazbu od dalších hostujících badatelů i zaměstnanců, pracujících 

na metodologicky a konceptuálně blízkých tématech. Byť je zájem o pobyty v této instituci 

enormní, má veskrze pozitivní zkušenost z pobytu v Berlíně nemůže než nevyústit do apelu na 

další zájemce o americkou historii a kulturu, aby se také pokusili o jeho získání. 

(http://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.html).  

Markéta Křížová    
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