Badatelská soutěž: NEZÁVISLÁ KULTURA A ŽIVOT
V ČESKOSLOVENSKU PŘED ROKEM 1989
Zajímáte se o nezávislou kulturu? Chcete, aby se o vaší práci vědělo? Přihlaste
se do badatelské soutěže!
Získáte možnost publikovat váš text online na portálu
www.Moderní-Dějiny.cz nebo v tištěné podobě, zpětnou
vazbu od odborníků na téma a příležitost zapojit se do
badatelské komunity. Pro přihlášení se do soutěže stačí
vyplnit
přihlášku
a
odeslat
na
e-mail:
courage.soutez@ff.cuni.cz. Přihláška je k dispozici na
www.moderni-dejiny.cz/courage.
Uzávěrka pro přihlašování je 14. 5. 2017. Odevzdání
hotové práce má stanoven vlastní termín na 31. 10.
2017. Hlásit se může každý badatel (nebo i kolektiv
autorů/autorek) pod třicet let, který nedosáhl
doktorského titulu.
Zajímá nás široká škála nezávislých aktivit zahrnující
uměleckou tvorbu všech žánrů, exilovou produkci,
kulturní a publikační aktivity disentu, zelená a mírová
hnutí, alternativní životní styly, nová náboženská hnutí a
s tím související případy represe namířené vůči
nezávislé kulturní produkci.

V případě potřeby nabízíme možnost váš text
konzultovat ještě před odevzdáním. Rádi doporučíme
literaturu nebo zdroje pramenů. Díky rozsáhlé síti
partnerských institucí jsme také schopni zprostředkovat
kontakt na vhodné externí konzultanty.
Soutěž organizuje česká sekce mezinárodního projektu
COURAGE – Kulturní opozice – porozumění
kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého
socialistického bloku, který se zabývá vytvářením
registru sbírek dokumentujících činnost kulturní opozice
před rokem 1989.
Projekt je financován z Rámcového programu pro
výzkum a inovace EU - Horizon 2020, na základě
grantové smlouvy č. 692919.
Web projektu: www.cultural-opposition.eu
Facebook: www.facebook.com/couragecs
Informace o soutěži: www.moderni-dejiny.cz/courage
Partneři:
Československé dokumentační středisko, o. p. s.,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Historický ústav SAV,
Knihovna Václava Havla, o. p. s., Libri prohibiti, z. s.,
Masarykův ústav a archív AV ČR, v. v. i.,
Moderní-Dějiny.cz, Paměť národa, PANT, z. s.,
Post Bellum, o. p. s.,
Slovenská historická spoločnost pri SAV,
Ústav pamäti národa, Ústav politických vied SAV,
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,
Ústav pro studium totalitních režimů,
Vojenský historický ústav Bratislava
Soutěž podpořila vydavatelství a nakladatelství:
Nakladatelství Academia, Nakladatelství Lidové noviny,
Vydavatelství FF UK, Vydavateľstvo Kalligram

