CYKLUS VEŘEJNÝCH PŘEDNÁŠEK
u příležitosti 100. výročí založení
Orientálního ústavu
Akademie věd ČR

Literární kavárna knihkupectví Academia, Václavské náměstí, 1. patro
Přednášky (leden až březen 2022) jsou vždy v úterý 17:00 – 18:30 hod.
Rezervace netřeba. Kontakt na organizátora: Bronislav Ostřanský (ostransky@orient.cas.cz, tel. 722 190 918)
25. ledna: Z dějin Orientálního ústavu
Dr. Jaroslav Strnad

22. února: Čínský Sin-ťiang jako laboratoř represe

Přednáška se zaměří především na starší období dějin Orientálního
ústavu – od jeho založení r. 1922 do počátku 70. let 20. století. Celý
přednáškový cyklus uvede Dr. Bronislav Ostřanský, který zároveň
představí nejrůznější aktivity, připomínající 100leté výročí OÚ.

Ujgurská autonomní oblasti Sin-ťiang (Východní Turkestán) je pro Čínskou lidovou republiku důležitá svým surovinovým bohatstvím a strategickou polohou. Od r. 2016 vládnoucí Komunistická strana Číny
výrazně zpřísnila represivní politiku vůči Ujgurům a dalším národnostem. Dr. Klimeš představí současnou situaci.

Dr. Ondřej Klimeš

1. února: Všechna náboženství světa…
doc. Daniel Boušek, Dr. Dita Válová a Dr. Bronislav Ostřanský

1. března: Proč nemizí kastovní systém a jak se mění?

Představení českých překladů dvou významných děl, nabízejících
středověký pohled na náboženství. Jsou to Kniha náboženských
a ﬁlosoﬁckých sekt a škol perského učence Muhammada aš-Šahrastáního (1086–1153) a Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů od židovského myslitele Sa‘adja Ga‘on (882–942).

Narození v určité kastě má v Indii za následek rozličné projevy společenské diskriminace. Kastovní systém se stále drží, přes snahy vlády
se s ním vypořádat. Přednášející představí svou knihu Kasta, a basta!
a překlad románu Perumála Murugana Napůl žena (z tamilštiny).

8. února: Orientální ústav na Taiwanu – věda a život

8. března: Mluvte čínsky hezky – nová učebnice

Dr. Pavel Hons

Dr. Táňa Dluhošová

Dr. Hana Třísková

Roku 2015 bylo otevřeno Výzkumné centrum Orientálního ústavu
AV ČR na Taiwanu při Academia Sinica, Taipei. O tom, jak se žije
a bádá na Taiwanu, pohovoří dlouhodobá vedoucí centra a současná ředitelka OÚ Dr. Dluhošová. Přednáška bude spojena
s prezentací její monograﬁe Bitevné polia povojnovej literatúry
na Taiwane (1945–1949).

Autorka představí svoji učebnici Mluvte čínsky hezky: Prozodie hovorové
čínštiny (vyjde v nakladatelství Academia 2022). Osvětluje, co se zvukově děje s čínskými slovy, když vstupují do reality souvislé řeči. Tématy
jsou prozodické jevy jako přízvuk, frázování, intonace, a též jejich souhra s čínskými tóny. Přednášku doprovodí výstavka veselých barevných
ilustrací akademické malířky Zhang Dan Gajdošové.

15. února: Islám v Indonésii mezi akulturací
a intolerancí – hledání nového středu

15. března: Náhled pod ruce dělníků národnostní politiky:
Jihozápadní Čína jakožto kolébka čínské antropologie
Dr. Jan Karlach

Jihozápadní Čína je součástí jednoho z etnicky nejrozmanitějších regionů na světě. Pohled do jejího terénu a pod ruce těch, kteří zde prováděli a provádějí výzkum, vypoví pozoruhodný příběh nejen o jejich
práci ve vztahu k ideologicky zatížené čínské národnostní politice,
ale také o důležitosti oblasti pro vývoj čínské antropologie.

DALŠÍ AKCE

Dr. Tomáš Petrů

Indonésie byla dlouho dávána za vzor země, kde převládala umírněná
forma islámu a náboženská tolerance. V poslední době však začal dominovat konzervativní, rigidně islámský trend. Přednášející představí publikaci Grafﬁti, Converts and Vigilantes: Islam Outside the Mainstream
in Maritime Southeast Asia, jejímž byl editorem a spoluautorem.
26. ledna od 20:00 hod:
Rozhlasový pořad o OÚ
na ČRo – Vltava

Koná se v galerii Věda a umění v budově
Akademie věd ČR na Národní třídě. Bude
doprovázena sérií panelů ve foyer zaměKomponovaný dvouhodinový pořad v rámci řených na prezentaci současných projektů
cyklu „Večer na téma…“, věnovaný historii a aktivit OÚ.
i současnosti Orientálního ústavu.

16. srpna – 21. října:
Výstava ke starší historii české
orientalistiky na Národní třídě

8–9. července:
Festival Eastern Tunes
Festival asijské hudby a kultury v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku.

30. září – 4. října:
3–9. července:
Mongolská jurta na Střeleckém
Výstava o českém přínosu světové ostrově
Bude v ní probíhat kulturní program sestávatibetologii

Hlavní budova Filozoﬁcké fakulty UK, nám. jící mj. z autorského čtení, přednášek a besed.
Bude zde také výstava dětských kreseb
(vernisáž 15. 8.) Výstava věnovaná české Jana Palacha.
na téma „Nakresli orientalistu“.
orientalistice cca do 50. let minulého století.
více informací viz www stránky Orientálního ústavu – www.orient.cas.cz

