Dle podmínek sponzorĤ pro rok 2016 jsme nuceni
poprosit Vás o zaplacení konferenþního poplatku
ve výši 700 Kþ (studenti 350 Kþ), pokud nebudete
využívat nocleh 200 Kþ (studenti 100 Kþ). Jedná se
o podíl na nákladech za ubytování a stravování
v rámci konference.
Bližší informace k místu konání, pĜíjezdu a dalším
organizaþním otázkám obdržíte s potvrzenou pĜihláškou.
TČšíme se na Vaši úþast v BrnČ.
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Vážené dámy a pánové,

Spoleþnost Bernarda Bolzana a AckermannGemeinde Vás spoleþnČ s magistrátem mČsta
Brna srdeþnČ zvou na jubilejní konferenci

XXV. brnČnské symposium
„Dialog uprostĜed Evropy“
na téma

Kolik rozmanitosti zvládneme?
PĜístup k uprchlíkĤm v historické a evropské
perspektivČ
od 18. do 20. bĜezna 2016
v BrnČ.

Do Evropy dnes pĜicházejí statisíce lidí prchajících pĜed nouzí a válkami. Ti zmČní náš kontinent, naše zemČ budou kulturnČ rozmanitČjší.
Jak na to reagují spoleþnosti stĜední Evropy
a o þem tyto reakce svČdþí? To jsou ústĜední
otázky letošní brnČnské konference.
PĜistČhovalectví nás vyzývá k novému
promýšlení naší vlastní identity. Ve svČtle odmítavých þi vystrašených reakcí se zdá, že opČt
posiluje touha po národní a kulturní homogenitČ,
považovaná mnohými donedávna za pouhý ozvuk dávných þasĤ. Pohled na jednotlivé zemČ
zároveĖ navozuje otázku, zda strach i odpor
k cizímu nebují nejvíc tam, kde s tímto cizím
zatím chybí praktická zkušenost. Pluralita
rĤzných kultur byla v historických obdobích
ve stĜední EvropČ normalitou. Proþ na nČ umíme
dnes tak málo navazovat?

Aktuální uprchlickou vlnu samozĜejmČ nemĤžeme
srovnávat s nucenou migrací bČhem druhé svČtové války a bezprostĜednČ po ní. PĜesto pro nás
historická zkušenost mĤže být dnes inspirací
a pomocí. Co spojuje a rozlišuje pĜíþiny zániku
multietnického soužití v minulosti a aktuální odmítnutí pĜistČhovalectví?
Také v zaþátcích pĤvodnČ jihlavských konferencí
(od roku 1992) jsme si pokládali podobné otázky:
Proþ zanikla kulturní rozmanitost þeských zemí
a proþ ve 20. století byla národní homogenita
stále více chápána jako ideál? V roce 2015 v BrnČ
vyhlášený „Rok smíĜení“ pĜipomíná take multikulturní tradici, která byla zniþena bČhem nacistického režimu a pováleþného vyhnání. BrnČnská,
“bolzanovská” a “ackermannovská” zkušenost
s tímto historickým tématem nám mĤže pomoci
orientovat se i v dnešní situaci.
SrdeþnČ Vás zveme i v letošním roce k aktivní
úþasti na diskuzích brnČnského Dialogu uprostĜed
Evropy.

Z nezbytných organizaþních dĤvodĤ Vás prosíme
o potvrzení Vaší úþasti co nejdĜíve, nejpozdČji
však do
29. února 2016

prostĜednictvím pĜiložené
úþastníkĤ je omezená.

pĜihlášky.

Kapacita

S touto pozvánkou Vám zasíláme i pĜedbČžný
program symposia.

