
                                                                                 
                  

III. Mezinárodní vědecká konference 

Národnostní menšiny, identita, tradice a vzdělávání 
v evropském kontextu

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1
  budova Nové radnice, Velká zasedací síň, 1. patro  

Datum konání: úterý 15. listopadu 2011, od 9 do 15 hodin

Zahájení konference 
J. E. Kaspars Ozoliņš, velvyslanec Lotyšské republiky v ČR

Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.  

I. blok: Identita, víra, tradice a integrace   
Moderátor Petr Bednařík

Māra Kiope (Ústav filozofie a sociologie Lotyšské Akademie věd, Riga a Univerzita 
v Rize)    
Identita víry jako klíč ke kulturní identitě a tradicím

Vladislavs Volkovs (Ústav filozofie a sociologie Lotyšské Akademie věd, Riga 
a Univerzita v Daugavpils)
Názory na interetnickou integraci v Lotyšsku

Blanka Soukupová (Společenskovědní modul FHS UK Praha)
Tradice v názorech a postojích českožidovských asimilantů 

Solveiga Krumina-Konkova (Ústav filozofie a sociologie Lotyšské Akademie věd, 
Riga)
Využití  teorií o pohraničí ve studiu identity a tradic

Nadezhda Pažuhina  (Ústav filozofie a sociologie Lotyšské Akademie věd, Riga)
Transformace kulturní identity: důsledky traumatu nebo  proměny tradice  
(Zkušenost lotyšských Rusů) 



přestávka na kávu

II. blok: Národnostní menšiny, tradice a vzdělávání   
Moderátor Helena Nosková

Jolana Daruľová a Katarína Koštialová (Ústav vedy a výskumu  Univerzity Mateja 
Béla v Banskej Bystrici) 
Národnostné menšiny na Slovensku – uchovávanie a prezentácia tradícií  
prostredníctvom  múzeí národnostných menšín.

Helena Nosková (Židovská, národnostní a menšinová studia ÚSD AV ČR, v.v.i.)
Národnostní menšiny v České republice a jejich tradice z pohledu většinové  
společnosti.

Petr Bednařík (Mediální studia FSV UK a Židovská, národnostní a menšinová studia 
ÚSD AV ČR, v.v.i.)
Národnostní menšiny a jejich tradice ve vzdělávání  a mediální komunikaci

Andrej Dan Bárdoš (Dům národnostních menšin, o.p.s.)
Vzdělávání národnostních menšin na Slovensku v letech 1918–1938

Olga Mandová (ukrajinská národnostní menšina)
Ukrajinské tradice v prostředí ukrajinské národnostní menšiny

Petr Popov (bulharská národnostní menšina)
Postřehy ze života a tradic bulharské národnostní menšiny

přestávka na kávu

III.blok: Nové identity a tradice 
Moderátor Petr Bednařík 

Andrianna Skorobogataja (Ústav etnologie a antropologie Miklucho-Maklaje  Ruské 
Akademie věd, Moskva)
Krize tradiční identity a současná  sociálně politická situace v Abcházii

Igors Šuvajevs (Ústav filozofie a sociologie Lotyšské Akademie věd, Riga)   
Mužnost a jinošství: Osmnáctiletí a moderní svět 

Anna Nethrová, Filip Milichovský, Hana Šabaková (Podještědské gymnázium 
v Liberci)
Vánoční zvyky a tradice v německých a českoněmeckých rodinách v severních 
Čechách

Alica Virdzeková (Gymnázium v Žiline) 
Pražské konferencie slovenských a českých stredoškolákov  ako nová tradícia vo  
vzdelávaní

Diskuse

Zakončení konference



Příprava III. mezinárodní vědecké konference „Národnostní menšiny, identita, 
tradice, vzdělávání a integrace cizinců v evropském kontextu“ se uskutečnila 
za finanční podpory MŠMT ČR, kterou udělilo projektu „Národnostní menšiny, 
identita, tradice a vzdělávání v evropském kontextu“ Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR, v.v.i. v roce 2011, a díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. 
Finanční podporu poskytlo Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny 
v ČR v rámci svého projektu „Kultura a historie Slováků v ČR“ u MK ČR v roce 
2011.   

Kontakt pro potvrzení účasti: PhDr. Helena Nosková, CSc., noskova@usd.cas.cz 
GMS 603 824 370 

mailto:noskova@usd.cas.cz

