20 let FSV UK

10 let CESES
CESES pořádá mezinárodní konferenci „Výzkumy hodnot a diferenciace:
Sociologické pohledy“, která se uskuteční ve dnech 8. a 9. listopadu 2010 od 9:30
v Malé aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
Další informace, podrobný program a přihlášení:
Mgr. Irena Karlová – e-mail: values@fsv.cuni.cz, www.ceses.cuni.cz

V pátek 12. listopadu 2010 se v Národní technické knihovně ČR uskuteční 6. pražská
bezpečnostní konference „Budoucnost Evropy – lidé – zdroje – technologie“.
Program je dostupný na http://ceses.cuni.cz/CESES-65-version1-Program_cj_10113.pdf

Registrace na e-mail: sbp@fsv.cuni.cz

Dne 25. listopadu 2010 od 9.00 do 12.00 hodin proběhne v malé aule Karolina, v rámci
oslav 20. výročí založení FSV UK Praha a 10. výročí založení CESES FSV UK Praha
konference „Poznávání budoucnosti České republiky jako výzva“.
Své referáty zde přednesou:

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.: Poznávání budoucnosti země z pohledu ekonomie
prof. PhDr. Miroslav Novák, CSc.: Poznávání budoucnosti země z pohledu
politických věd

PhDr. Vladimír Špidla: Jak to vidí politik
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.: Jak to vidí analytik a prognostik
Moderátorem konference bude PhDr. Petr Just, PhD.
Program je dostupný na http://ceses.cuni.cz/CESES-1-version1-Program_CESES.pdf.
Téhož dne odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin proběhne v Zelené posluchárně UK
konference k nedožitým 80. narozeninám PhDr. Miroslava Purkrábka, CSc.
V případě vašeho zájmu potvrďte svoji účast na e-mail: kortusova@fsv.cuni.cz.

Přednášky
Katedra západoevropských studií IMS srdečně zve všechny zájemce o současnou
britskou politiku na přednášku dr. Alana Butt-Philipa (University of Bath) "The New
Coalition Government in the UK: Triumph or Disaster?", která se uskuteční
ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v 11:00 v Jinonicích, místnost 1031. Přednáška
s následnou diskusí proběhne v anglickém jazyce, tlumočení nebude zajištěno.

Institut mezinárodních studií FSV UK zve na přednášku "Holocaust and the Greek
Jews"
V pondělí 15. listopadu 2010 se v budově Hollar v místnosti H212 v 16 hodin
uskuteční přednáška Alexiose Menexiadise, studenta doktorského studijního programu
na Aténské Univerzitě. Alexios Menexiadis bude mluvit nejenom o pokusech zachránit
řecké Židy, ale také o kolaboraci a arizaci.
Přednáška bude v anglickém jazyce. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

AUCO
Časopis AUCO Czech Economic Review (http://auco.cuni.cz/) vydávaný Fakultou
sociálních věd a editovaný prof. Turnovcem, dr. Horváthem a dr. Gregorem byl po
dvouleté evaluaci přijat do databáze Scopus.
20 let FSV UK

Ples
Ples k 20. výročí FSV UK se koná již tento čtvrtek, 11. 11. 2010 od 19:00
v Národním domě na Smíchově.
Rezervovat lístky můžete na http://fsv.plesyuk.cz/
Prodej vstupenek v posledním týdnu:

Hollar: úterý: 9:30 – 11:00, středa: 9:30 – 12:30, čtvrtek 9:30 – 11:00
Jinonice: úterý: 13:00 – 14:00 a 15:30 – 17:00, středa: 14:00 – 15:00
Opletalova: úterý: 14:00 – 16:00, středa: 9:30 – 11:30
Více informací naleznete na stránkách Sociálu (social.ukmedia.cz/ples-2010)
a na facebooku:
(http://www.facebook.com/home.php?#!/event.php?eid=158180320866903).

Publikace

Prudký, L. (ed.)
TEHDY A TEĎ / THEN AND NOW. Česká společnost po 20
letech / Czech society after 20 years.
(Autorský kolektiv: Jan Sokol, Miloslav Petrusek, Jiří Musil, Martin
Potůček, Pavol Frič, Václav Bělohradský, Libor Prudký)

Různé
V pondělí 25. 10. 2010 proběhla na IKSŽ přednáška francouzského novináře a
pedagoga Erica Glovera. Přednášku pořádala katedra žurnalistiky ve spolupráci s
Francouzským velvyslanectvím v ČR.
Eric Glover je vedoucím rubriky vědy, životního prostředí a technologií ve francouzském
týdeníku Courrier international. Ve své přednášce se věnoval tématu novinářského
zpracování vědeckých poznatků, omylům vznikajícím při jejich zpracování a novinářské
deontologii v oblasti referování o vědeckých poznatcích.
Součástí přednášky byla projekce dokumentu "Eureka j'ai tout faux!" ("Heureka, mám
vše špatně!", 52 min), jehož byl Eric Glover spoluscénaristou.

Katedra žurnalistiky ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v ČR pořádá ve dnech
8. – 12. 11. 2010 workshop s válečným fotografem Patrickem Chauvelem. V rámci
workshopu proběhla v pondělí 8. 11. od 10:00 hod v místnosti 215 (Hollar) přednáška
Patricka Chauvela a projekce jeho autorského dokumentárního filmu Váleční reportéři, ve
středu 10. 11. od 12:30 hod pak v místnosti č. 11 proběhne projekce jeho dalšího
dokumentu Klamný dojem: Zrcadla války.
Patrick Chauvel patří mezi žijící legendy světového fotožurnalismu a na půdu UK FSV se
vrací již po několikáté.

Dovolujeme si Vás upozornit na Opatření děkana č. 33/2010
(http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1130.html), které upravuje Poskytování příspěvku na

stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady
stravovacích poukázek s účinností od 1. 1. 2011.

Archiv: http://www.fsv.cuni.cz/FSV-1068.html

