Odlišné jazyky společné dějiny
Cyklus přednášek o Češích a (nejen) Němcích
v českých zemích od 19. století do současnosti
Přednášky se konají v konferenčním sále v přízemí
Moravské zemské knihovny.
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Cyklus přednášek Odlišné jazyky - společné dějiny si klade za cíl poskytnout
zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České
republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy budou sledovány od
počátků moderního nacionalismu v 19. století. Pozornost bude věnována nejen
meziválečnému Československu, období protektorátu nebo poválečným
událostem, ale také vývoji v 2. polovině 20. století a současnému stavu. Některé
přednášky se navíc dotknou i literárních a obecně kulturních témat.
Moravská zemská knihovna jako tradiční vzdělávací instituce věří, že znalost
minulosti je předpokladem pro kvalitní veřejnou debatu o vztazích mezi tehdejšími českými a německými obyvateli dnešního Česka. V přednáškovém cyklu se
proto snaží oba prvky – vzdělávací i diskuzní propojit. Publikum tvořené nejen
studujícími a vyučujícími brněnských škol, ale i širokým okruhem našich
čtenářů a čtenářek se zájmem o hlubší poznání, je podle nás tím pravým
adresátem.

Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří,
nabídnou široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední
Evropy. Obecenstvo si tak bude moci vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého
poznání v této oblasti a dostane také možnost aktivně se zapojit do debaty
s přednášejícími.
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Termíny, témata, kontakty
Přednášky budou probíhat zpravidla v úterý ve dvou semestrálních blocích od
19. února 2013 do poloviny května a od začátku října do poloviny prosince.
Místem konání bude přednáškový sál Moravské zemské knihovny. Bližší
informace k termínům jednotlivých přednášek a k osobám přednášejících
naleznete na webové adrese www.mzk.cz/OdlisneJazyky a v přiloženém programu. Překlad přednášek zahraničních hostů bude zajištěn.
Cyklus se koná díky laskavé podpoře Česko-německého fondu budoucnosti
a Goethe-Institutu v Praze. Vedle Moravské zemské knihovny jej spolupořádají
sdružení Ackermann-Gemeinde, Conditio humana a Centrum občanského
vzdělávání Masarykovy univerzity.
Své případné dotazy adresujte na vedoucího úseku zahraničních knihoven
Jana Rybnikáře (Jan.Rybnikar@mzk.cz).

Českoněmecký fond budoucnosti pomáhá
vytvářet a upevňovat vztahy mezi obyvateli
České republiky a Německa. Cíleně
podporuje projekty, které svádějí dohromady
lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují
pohledy do jejich světů, do společné kultury
a dějin.

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové
republiky Německo s celosvětovou
působností. Podporuje znalost německého
jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní
kulturní spolupráci. Informováním
o kulturním, společenském a politickém
životě zprostředkovává komplexní obraz
Německa

www.fondbudoucnosti.cz

www.goethe.de/praha

Ackermann-Gemeinde
Ackermann-Gemeinde je občanské
sdružení křesťansky orientovaných obyvatel
Německa, České republiky a Slovenska,
které usiluje překonání vzájemných pocitů
bezpráví a utrpení z minulosti a o budování
dobrých sousedských vztahů.

Moravská zemská knihovna je odbornou
veřejnou knihovnou s druhým největším
knižním fondem v České republice
a 18 000 registrovaných čtenářů. Kromě
knihovních a informačních služeb pořádá
řadu kulturních a vzdělávacích akcí. Věnuje
se výzkumu v oblasti uchovávání,
digitalizace a zpřístupňování dokumentů.

www.ackermann-gemeinde.de

www.mzk.cz

Conditio humana je občanské sdružení,
které usiluje o prohloubení poznání
a dokumentaci vztahů mezi obyvateli
střední Evropy v moderních dějinách
prostřednictvím vydavatelské činnosti,
pořádáním veřejných přednášek a debat a
úsilím o zlepšení přístupnosti historických
pramenů.

Centrum občanského vzdělávání je
pracovištěm Masarykovy univerzity, které
se soustředí na koncepční rozvoj
občanského vzdělávání. Jeho posláním je
podpora lepší orientace občanů ve
veřejném prostoru a jejich účinnějšího
zapojení do veřejného života.

www.conditiohumana.cz

www.obcanskevzdelavani.cz

