
 

Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann Gemeinde společně s Magistrátem 
města Brna srdečně zvou na XXXI. Brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evro-
py“, které se koná ve dnech 31. 3. - 2. 4. 2023 v Brně. Téma zní: 
 

Před válkou — po válce 
středoevropské zkušenosti a perspektivy 

 
 
Útočná válka proti Ukrajině nás nutí přehodnotit náš vztah k Rusku stejně jako k nám 
samým. Dynamika reakcí, akceschopnosti a proměna vzájemných vztahů mezi státy tváří 
v tvář válce různým způsobem odráží tradiční národní vzpomínkové kultury. Zejména 
německé vyrovnávání s minulostí dlouhodobě považované za vzor se v souvislosti 
s ruskou okupací stalo náhle předmětem kritiky východních sousedů jako ČR nebo Pol-
ska.  
 
Do jaké míry jsou zkušenosti různých států vzájemně srozumitelné a reflektovatelné? Je 
možný společný výhled na budoucí mírové uspořádání? V rámci konference se pokusíme 
sjednotit různé pozice a zohlednit přitom ukrajinskou perspektivu. 
 
Jako již tradičně přispějí do konference studenti v rámci XXII. evropské esejistické 
soutěže, tentokrát pod názvem „Jak změnila ruská válka proti Ukrajině můj svět?“. Vítězné 
příspěvky této soutěže budou prezentovány během konference. 
 
Těší nás, že se sympozium bude konat v prezenční formě, a rádi bychom Vás srdečně 
pozvali k účasti. Závaznou přihlášku vyplňte prosím co nejdříve, nejpozději však do 
9. března 2023 online pod odkazem www.ackermann-gemeinde.de/begegnung/dialog-
bruenner-symposium/bruenner-symposium-2023. 
 
Dle podmínek sponzorů pro rok 2023 Vás žádáme o úhradu konferenčního poplatku ve 
výši 900 Kč (studenti 400 Kč). Jedná se o podíl na nákladech za ubytování a stravování 
během konference. Pokud nevyužijete služeb ubytování, platí pro Vás částka 300 Kč 
(studenti 100 Kč).  
 
Bližší informace o místě konání, příjezdu a dalších organizačních otázkách obdržíte  
s potvrzením přihlášky. 
 
Těšíme se na diskuze s Vámi. 
 
 
 
 
 
Matěj Spurný Albert-Peter Rethmann 
předseda spolkový předseda 
Společnosti Bernarda Bolzana Ackermann-Gemeinde 
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Sympozium proběhne pod záštitou 
primátorky města Brna Markéty Vaňkové 

a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. 
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www.ackermann-gemeinde.de 

 
 

Záznam z konference bude 
dostupný na našem  

Youtube-kanálu. 

XXXI. Brněnské sympozium 
„Dialog uprostřed Evropy“  
od 31. března do 2. dubna 2023 
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