
                                                                                   
	  
	  
	  
Katedra	  německých	  a	  rakouských	  studií	  	  (KNRS	  IMS)	  Fakulty	  sociálních	  věd	  Univerzity	  Karlovy	  a	  Goethe	  
Institut	  Česká	  republika	  vás	  srdečně	  zvou	  na	  	  Den	  německých	  studií	  2019:	  
	  

30	  let	  od	  pádu	  berlínské	  zdi:	  	  svoboda,	  naděje	  a	  realita	  
	  
Letos	  si	  připomínáme	  nejen	  30.	  výročí	   sametové	   revoluce,	  ale	   také	  převratné	  události,	  které	  se	  na	  
podzim	  1989	  souběžně	  odehrávaly	  v	  dalších	  zemích	  střední	  a	  východní	  Evropy.	  Bezpochyby	  k	  nim	  
patří	   i	   pád	   berlínské	   zdi,	   který	   přinesl	   milionům	   Němců	   naději	   na	   svobodný	   život	   ve	  
znovusjednocené	  zemi.	  	  
Zajímá	  vás,	   jak	  dopadl	  střet	   jejich	  snů	  s	  realitou?	  Jak	  spolu	  souvisely	  tehdejší	  události	  v	  Německu	  a	  
Československu?	   A	   jaké	  mají	   dodnes	   pro	   naši	   společnost	   důsledky?	   Přijďte	   si	   poslechnout	   přední	  
odborníky	  a	  rozšířit	  svoje	  znalosti	  o	  německé	  a	  české	  historii	  i	  současnosti! 
	  

Kdy:	  	  v	  pondělí	  18.	  11.	  2019,	  9:00	  –	  11:30	  
Kde:	  	  Goethe-‐institut	  Praha,	  Masarykovo	  nábř.	  32,	  Praha	  1,	  2.	  patro	  

	  

Program:	  	  
9:00	  	  uvítání	  účastníků	  –	  PhDr.	  Zuzana	  Lizcová,	  PhD.,	  vedoucí	  KNRS 

9:10	  –	  9:40	  	  

Symbol	  rozdělení	  i	  svobody.	  Berlínská	  zeď	  1961-‐	  1989	  

přednáška,	  Doc.	  PhDr.	  Tomáš	  Nigrin,	  Ph.D.,	  moderovaná	  diskuze	  

9:40-‐10:10	  	  	  

Z	  Německé	  demokratické	  republiky	  do	  nových	  spolkových	  zemí:	  30	  let	  od	  zániku	  NDR	  

přednáška,	  PhDr.	  Václav	  Šmidrkal,	  PhD.,	  moderovaná	  diskuze	  

10:20-‐10:45	  komentovaná	  prohlídka	  Goethe	  Institutu	  

10:45	  –	  11:30	  neformální	  diskuze	  se	  členy	  Katedry	  německých	  a	  rakouských	  studií,	  informace	  o	  
možnostech	  studia	  v	  binacionálním	  bakalářském	  studijním	  oboru	  Česko-‐německá	  studia	  (společně	  s	  
Universität	  Regensburg)	  a	  v	  magisterských	  oborech	  Německá	  a	  rakouská	  studia	  a	  Německá	  a	  
středoevropská	  studia	  (s	  Pedagogickou	  univerzitou	  v	  Krakově).	  

	  

Více	  informací	  o	  KNRS	  najdete	  na	  webové	  stránce	  https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-‐
nemeckych-‐rakouskych-‐st	  a	  Facebooku	  naší	  katedry	  
https://www.facebook.com/German.and.Austrian.Studies.Prague/.	  	  
V	  případě	  zájmu	  o	  účast	  nás	  kontaktujte	  na	  adrese	  zuzana.lizcova@fsv.cuni.cz.	  


