MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU v Brně
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Město Hodonín
dovolují si Vás pozvat na seminář

Druhý život T. G. M.
který se uskuteční ve dnech úterý 9. a středa 10. listopadu 2010 v Masarykově
muzeu v Hodoníně v sále Evropa, Národní tř. 21. V pořadí již čtrnáctý ročník semináře je
součástí oslav 160. výročí narození T. G. Masaryka. Hlavním organizátorem oslav je
město Hodonín a záštitu převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek.
Masaryk se již za svého života stal autoritou, symbolem, legendou, mýtem.
Neméně zajímavý je i jeho tzv. „druhý život“. Návraty k Masarykovi a vyrovnávání se
s ním, interpretace jeho skutků a díla mají svou vypovídací hodnotu o době, autorovi,
hodnotových prioritách i historické paměti. Seminář se zaměří na období od roku 1937
do současnosti a bude věnován mnohovrstevným a různorodým interpretačním
přístupům, a to zejména vazbě Masarykových myšlenek na konkrétní historickou situaci
(Masaryk jako znak doby) a spojení Masarykových myšlenek s filozofickou, náboženskou,
vědeckou, politickou orientací konkrétního autora (Masaryk jako „osobní“ problém).
Kontinuitu a diskontinuitu návratů k Masarykovi po roce 1937 lze rozdělit do několika
období:
1937–1945 (Masarykův odkaz v předválečné a válečné Evropě)
1945–1948 (Masarykovo myšlení v osvobozené republice)

1948–1958 (protimasarykovská kampaň, rezonování Masarykových myšlenek a
činů u Čechů a Slováků v exilu, třetím odboji, zahraničí)
1958–1965 (pokusy o zvěcněný přístup k Masarykovi)
1966–1970 (Masaryk jako součást pokusu o demokratizaci a reformu společnosti)
1970–1989 (normalizační literatura, samizdat, exilová aktivita)
1990–2010 (instituce, vydavatelské počiny Masarykova díla a literatura o něm,
snahy o „odmýtizování“ Masarykovy osobnosti).
Předpokládaný časový rozsah jednotlivých vystoupení je cca 15–20 min.
Náklady na ubytování a konferenční příspěvek si hradí účastníci konference. Bližší
údaje o semináři a dostanou účastníci v průběhu srpna.
Přihlášku s anotací příspěvku zasílejte do 30. 6. 2010 na elektronickou nebo
poštovní adresu:
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Mgr. Irena Chovančíková
Zámecké nám. 9
695 01 Hodonín
tel. 518 351 834
fax 518 352 568
e-mail: i.chovancikova@masaryk.info

Za organizátory Vás srdečně zdraví a na setkání s Vámi se těší

V Hodoníně 17. 5. 2010

Mgr. Irena Chovančíková v. r.
ředitelka muzea

Informace o ubytování a konferenčním poplatku:
1. Ubytování účastníků bude zajištěno v hotelu Krystal, nacházejícím se v blízkosti
muzea v ulici zvané Pančava, tel. 518 391 311. Ceny za dvou a třílůžkové pokoje jsou:
studia

600,- Kč

800,- Kč

samostatné pokoje

800,- Kč

1100,- Kč

2. V případě velkého počtu zájemců bude část účastníků ubytována v hotelu Panon,
nacházejícím se rovněž v blízkosti muzea v Bratislavské ulici, tel. 518 341 243. Ceny za
dvou a třílůžkové pokoje jsou:
studia

480,- – 820,- Kč

samostatné pokoje

880,- – 980,- Kč

1050,- Kč

3. Účastnický poplatek pro tento seminář činí 500,- Kč (zahrnuje organizační přípravu
semináře, sborník z předcházejícího semináře, kávu a minerálku podávanou v průběhu
jednání, společenský večer). Uhraďte jej, prosím, na účet: KB Hodonín 3131 –
671/0100, variabilní symbol 2010020. Doklad o zaplacení předložte u prezence,
poplatek je možno uhradit na místě.

