Tisková zpráva
Praha, 31. července 2018
Na jubilejní setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny dorazí plejáda vzácných hostů.
Dne 2. srpna 2018 se v Domě zahraniční spolupráce uskuteční jubilejní desáté setkání učitelů u
krajanů a lektorů češtiny v zahraničí.
Setkání se zúčastní zhruba 90 hostů včetně senátora Tomáše Grulicha, který je předsedou Stálé komise
Senátu pro krajany žijící v zahraničí.
S učiteli a lektory si přijdou popovídat také zástupci MŠMT – náměstek pro řízení sekce operačních
programů Václav Velčovský, ředitel odboru mezinárodních vztahů a EU Ladislav Bánovec a vedoucí
oddělení pro záležitosti krajanské a organizační Monika Slabá. Pozvání přijal i zvláštní zmocněnec
pro krajanské záležitosti Jaroslav Kantůrek z Ministerstva zahraničních věcí.
Letní akce se dále zúčastní členové komisí pro krajanské záležitosti a pro lektoráty, redakční tým časopisu
Krajiny češtiny a význační čeští i zahraniční bohemisté.
V dopolední části programu vystoupí žáci české školy T. G. Masaryka z Chicaga se svým hudebním
vystoupením. Dále promluví docentka Ivana Bozděchová o svých bohatých profesních zkušenostech s
výukou češtiny jako cizího jazyka. Následně se o své zkušenosti se studiem češtiny podělí studenti z
různých koutů světa, především z Jižní Ameriky.
Odpoledne se pomocí Skypu spojíme s žáky češtiny v Brazílii a svoji práci hostům přiblíží lektorka z
Francie a učitelka z Ukrajiny. Na závěr vystoupí vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český AV ČR
Kamila Smejkalová a spisovatel a publicista Marek Toman.
„K příležitosti desátého setkání bylo vydáno speciální číslo bohemistického časopisu Krajiny češtiny.
Zaměřuje se na téma Magické osmičky české historie a reflektuje letošní významná výročí,“ říká Olga
Vlachová z Domu zahraniční spolupráce. Elektronickou verzi Krajin češtiny je možné stáhnout bezplatně na
webu dzs.cz.
Podrobné informace o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí naleznete na stránce:
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/.
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