SVĚTOVÝ KONGRES LITERÁRNĚVĚDNÉ BOHEMISTIKY
Ve dnech od 28. června do 3. července 2005 se uskutečnil v Praze 3. kongres literárněvědné bohemistiky.
Pořádal ho Ústav pro českou literaturu Akademie věd
České republiky (AV ČR), Ústav bohemistických studií
a katedra české literatury a literární vědy Filozoﬁcké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Památník národního písemnictví (PNP) v Praze ve spolupráci s Obcí
spisovatelů a Muzeem Boženy Němcové.
Kongres tematicky zaměřený na Hodnoty a hranice, Svět v české literatuře, česká literatura ve světě

proběhl pod záštitou prezidenta republiky, ministra
kultury, předsedy AV ČR a primátora hlavního města
Prahy. Téma bylo zvoleno tak, aby korespondovalo
s potřebou české společnosti uvědomit si své historické
místo v evropském kulturním prostoru i současné postavení v globalizujícím se světě. Domácí i zahraniční
bohemisté rokovali o tom, co si česká literatura do
dnešních dnů – od světa vzala a co mu dala. Kongres
byl největším setkáním bohemistů – účastnilo se ho
přibližně 150 bohemistů z Evropy, severní Ameriky
a Asie.
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Zdroj: tiskový odbor Akademie věd ČR

ZE ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Ve dnech 20.–25. srpna 2005 se uskutečnila na
Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) Cestovní letní
univerzita AEGEE.
Letní univerzitu Bratislava – Praha – Plzeň – Bayreuth „Three 4 U – Central Europe Tour“, organizovala plzeňská pobočka AEGEE (AEGEE je největší
studentská organizace v Evropě sdružující mladé lidi
všech studijních zaměření). Opět po roce tedy znovu
proběhla v Plzni Cestovní letní univerzita pro přibližně 40 účastníků ze 14 evropských zemí (Chorvatska,
Španělska, Slovenska, Holandska, Německa, Itálie,
Maďarska, Ruska, Řecka, Rumunska, Švédska, Velké
Británie, Srbska, Černé Hory a Česka).

Účastníci svůj pobyt zahájili 11. srpna 2005 v Bratislavě, od 15. srpna byli v Praze a odkud se 20. srpna
přesunuli do Plzně, kde se v pondělí 22. 8. 2005 uskutečnilo oﬁciální přijetí na plzeňské radnici. Poslední
4 dny letní univerzity strávili účastníci v německém
Bayreuthu.
V rámci programu proběhl 21. 8. 2005 workshop
a diskuse o problematice a aspektech rozšíření Evropské unie, jenž byl součástí celoevropského projektu
„My Europe@home“.
Další informace jsou k dispozici na
www.aegee-plzen.org
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