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Pozvánka 
k XXV. esko-n meckému 

symposium 
„Dialog uprost ed Evropy“ 

18. – 20. b ezna 2016 
v Brn  

Kontakt: 
Sdružení Ackermann-Gemeinde 
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2 
www.ackermann-gemeinde.cz 

Dle podmínek sponzor  pro rok 2016 jsme nuceni 
poprosit Vás o zaplacení konferen ního poplatku 
ve výši 700 K   (studenti 350 K ), pokud nebudete 
využívat nocleh 200 K  (studenti 100 K ). Jedná se 
o podíl na nákladech za ubytování a stravování 
v rámci konference. 
 
Bližší informace k místu konání, p íjezdu a dalším 
organiza ním otázkám obdržíte s potvrzenou p i-
hláškou. 
 
T šíme se na Vaši ú ast v Brn . 
 
Za po adatele: 

 
Mgr. Mat j Spurný, Ph.D. 
P edseda 
Spole nosti Bernanda Bolzana 
 
P íloha: program, p ihláška 
 
 
Mediální partne i: 

Srde n  d kujeme za podporu: 



Vážené dámy a pánové, 
 
 
Spole nost Bernarda Bolzana a Ackermann-
Gemeinde Vás spole n  s magistrátem m sta 
Brna srde n  zvou na jubilejní konferenci 

 
 

XXV. brn nské symposium 
„Dialog uprost ed Evropy“ 

 
na téma 

 
 

Kolik rozmanitosti zvládneme? 
 

P ístup k uprchlík m v historické a evropské 
perspektiv   

 
od 18. do 20. b ezna 2016 

v Brn . 
 
 

Do Evropy dnes p icházejí statisíce lidí prcha-
jících p ed nouzí a válkami. Ti zm ní náš konti-
nent, naše zem  budou kulturn  rozmanit jší. 
Jak na to reagují spole nosti st ední Evropy 
a o em tyto reakce sv d í? To jsou úst ední 
otázky letošní brn nské konference. 
 
P ist hovalectví nás vyzývá k novému 
promýšlení naší vlastní identity. Ve sv tle od-
mítavých i vystrašených reakcí se zdá, že op t 
posiluje touha po národní a kulturní homogenit , 
považovaná mnohými donedávna za pouhý oz-
vuk dávných as . Pohled na jednotlivé zem  
zárove  navozuje otázku, zda strach i odpor 
k cizímu nebují nejvíc tam, kde s tímto cizím 
zatím chybí praktická zkušenost. Pluralita 
r zných kultur byla v historických obdobích 
ve st ední Evrop  normalitou. Pro  na n  umíme 
dnes tak málo navazovat? 
 

 
Aktuální uprchlickou vlnu samoz ejm  nem žeme 
srovnávat s nucenou migrací b hem druhé sv -
tové války a bezprost edn  po ní. P esto pro nás 
historická zkušenost m že být dnes inspirací  
a pomocí. Co spojuje a rozlišuje p í iny zániku 
multietnického soužití v minulosti a aktuální odmít-
nutí p ist hovalectví? 
 
Také v za átcích p vodn  jihlavských konferencí 
(od roku 1992) jsme si pokládali podobné otázky: 
Pro  zanikla kulturní rozmanitost eských zemí 
a pro  ve 20. století byla národní homogenita 
stále více chápána jako ideál? V roce 2015 v Brn  
vyhlášený „Rok smí ení“ p ipomíná take multikul-
turní tradici, která byla zni ena  b hem nacis-
tického režimu a povále ného vyhnání. Brn nská, 
“bolzanovská” a “ackermannovská” zkušenost 
s tímto historickým tématem nám m že pomoci 
orientovat se i v dnešní situaci.  
 
Srde n  Vás zveme i v letošním roce k aktivní 
ú asti na diskuzích brn nského Dialogu uprost ed 
Evropy.  
 
 
Z nezbytných organiza ních d vod  Vás prosíme 
o potvrzení Vaší ú asti co nejd íve, nejpozd ji 
však do  
 

29. února 2016 
 
 
prost ednictvím p iložené p ihlášky. Kapacita 
ú astník  je omezená. 
 
 
S touto pozvánkou Vám zasíláme i p edb žný 
program symposia. 
 


