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Ocenění aktivit Vysoké školy polytechnické Jihlava
a občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband
za podporu a rozvoj česko-německo-rakouských vztahů

Jihlava. Dne 10. listopadu 2008 převezmou zástupci Vysoké školy polytechnické
Jihlava a občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband (Jihlavské regionální
kulturní sdružení) ocenění „Medaile Přemysla Pittra“ za dlouholetou podporu a
rozvoj kulturních a vzdělávacích aktivit v oblasti česko-německo-rakouských vztahů.
Toto ocenění uděluje Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové se sídlem v
Praze.
Předání ocenění se koná pod záštitou a za účasti 1. místopředsedy Senátu
Parlamentu ČR doc. JUDr.Petra Pitharta. Kromě zástupců Nadačního fondu se jako
hosté předání ocenění zúčastní ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška,
německý velvyslanec Helmut Elfenkämper, rakouská velvyslankyně Dr. Margot
Klestil - Löfflerová a primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal.
Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové uděluje ocenění za významné aktivity
naplňující myšlenkový odkaz Přemysla Pittra a Olgy Fierzové v kontextu českoněmeckého smíření, ochrany lidských práv, odmítání antisemitismu a xenofobie.
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) a občanského sdružení Iglauer
Regionalkulturverband (IRKV) vzájemně spolupracují od roku 1998 na různých
kulturních a vzdělávacích aktivitách zaměřených na podporu a rozvoj českorakousko-německých vztahů, vzdělávání v cizích jazycích a na rozvoji přeshraničních
kontaktů regionu Vysočiny.
V oblasti kultury představily v minulosti oba subjekty veřejnosti Jihlavy a regionu
Vysočiny mimo jiné výstavy „Češi, Němci a Rakušané v dobové karikatuře 18481948“, kterou otevíral předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart, či výstavu
„Zaváté stopy“ o židovských spisovatelích z Moravy, kterou zahajoval místopředseda
vlády ČR Petr Mareš. Ve spolupráci s Rakouským velvyslanectvím v Praze připravily
VŠPJ a IRKV výstavu o moravském rodáku Johannu Gregoru Mendelovi (zahájil ji
prasynovec J.G.Medela), expozici o pražské rodačce a nositelce Nobelovy ceny za
mír Bertě Suttnerové, či trojjazyčnou výstavu Mozart ve Vídni.Na této výstavě byl
představen mimo jiné i nejznámější Mozartův portrét (u nás bohužel téměř neznámé)
malířky a jihlavské rodačky Barbary Krafftové, jejíž Mozartův portrét se objevil
například na dřívější státní měně Rakouska - rakouských šilincích.
Pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol Jihlavy i regionu Vysočina
připravily obě instituce ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze, Muzeem reklamy
ve Frankfurtu nad Mohanem a časopisem Der Stern výstavu „100 let reklamy v
Německu“. Upoutávku na tuto výstavu vysílal i veřejnoprávní televizní kanál ČT1. Pro
učitele německého jazyka z celé ČR připravily v roce 2006 obě organizace ve

spolupráci s Goethe Institutem Praha a německým velvyslanectvím „Den učitelů
němčiny“.
Dlouhodobá vzájemná spolupráce přinesla v roce 2007 velmi úspěšné „Dny rakouské
kultury v Jihlavě“, které se konaly za přispění Rakouského velvyslanectví v Praze a
Rakouského kulturního fóra v Praze. V rámci Dnů rakouské kultury v Jihlavě se
konalo i slavnostní předávání Rakouských jazykových diplomů jihlavským žákům a
studentům. Organizací Dnů rakouské kultury se pořadatelům podařilo nejen seznámit
jihlavskou veřejnost s vybranými tématickými okruhy rakouské kultury a společných
česko-rakouských dějin, ale konkrétními kroky zároveň naplnit Dohodu o spolupráci
mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočinou.
V roce 2004 zřídily VŠPJ a IRKV za finanční podpory Česko-německého fondu
budoucnosti v Praze na Vysoké škole polytechnické Jihlava veřejnou Cizojazyčnou
knihovnu. K základním cílům této veřejné knihovny patří podpora výuky cizích
jazyků v regionu, sbližování mezi národy, podpora vzájemné kulturní výměny a
vybudování odborné části knihovny s cizojazyčnou odbornou literaturou (těžiště
angličtina a němčina). Doprovodný program knihovny ve spolupráci se zahraničními
partnery, jakými jsou např. Goethe Institut Praha, Rakouské kulturní fórum Praha, či
Spolek Adalberta Stiftera z Mnichova, zahrnuje vícejazyčné výstavy, odborné a
vzdělávací semináře, přednášky, účast na výzkumných projektech a provozování
Centra výukových materiálů pro výuku cizích jazyků Goethe-Institutu Praha pro
oblast DaF (mezinárodní jazykové zkoušky). Slavnostní otevření Cizojazyčné
knihovny provedl předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart
Prostory knihovny umožňují v rámci stávajícího partnerství mezi VŠPJ a zahraničními
vysokými školami další rozvoj kontaktů mezi českými a zahraničními studenty a
pedagogy. Partneři projektu Cizojazyčné knihovny chtěli zvýšenou jazykovou a
kulturní nabídkou přispět ke zlepšení úrovně jazykové a kulturní vzdělanosti regionu
Vysočina. Jako další efekt projektu se rýsuje mimo jiné i zřízení mezinárodních
studijních oborů na VŠPJ.
Již zmíněným cílem Cizojazyčné knihovny je podpora přeshraniční spolupráce mezi
regionem Vysočiny, Německem a Rakouskem a podpora sbližování mezi národy.
Region Vysočina se nachází na důležité křižovatce české, německé a rakouské
kultury a dějin. Významné osobnosti pocházející z Vysočiny jako např. Gustav
Mahler, J.W. Stamitz, Josef Alois Schumpeter, Karl Freiherr von Kübeck, Heinrich
Noe, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Bruno Kreisky nebo Matthias Zdarsky jsou příklady
toho, jak těsně byl dříve region Vysočina propojen s našimi nejbližšími sousedy.
V rámci kulturního programu se Cizojazyčná knihovna VŠPJ snaží také o vyváženou
prezentaci dějinného a kulturního vlivu českého, židovského a německého etnika na
středoevropský prostor i vzájemného ovlivnění a obohacení těchto tří kultur.
Zřizovatelé projektu Cizojazyčné knihovny jsou toho názoru, že na základě lepšího
poznání našich nejbližších sousedů a podpory kulturního dialogu je možné odbourat
vzájemné předsudky mezi národy a zároveň novými duchovními impulsy přispět k
dalšímu prohloubení česko - rakousko - německých vztahů a následně tak i ke
kulturnímu a ekonomickému rozvoji regionu Vysočiny.

V roce 2005 došlo v Cizojazyčné knihovně VŠPJ ke zřízení pobočky Goethe Institutu Praha, tzv. „Centra výukových materiálů pro výuku němčiny jako cizího
jazyka (DaF)“. Zřízení tohoto centra umožňuje žákům, studentům a zájemcům z
regionu skládat mezinárodní jazykové certifikáty přímo v Jihlavě.
Cizojazyčná knihovna VŠPJ nabízí čtenářům od ledna 2008 kompletní 33-ti
svazkovou edici Česká knihovna - nejrozsáhlejší a nejucelenější vydání české
literatury v německém jazyce. Cizojazyčná knihovna Vysoké školy polytechnické
Jihlava se tak zařadila, po boku Národní knihovny v Praze, k místům, kde je úplné
vydání České knihovny k dispozici. Vznik této edice podpořila Nadace Roberta
Bosche ze Stuttgartu částkou dosahující jednoho milionu eur. V dubnu 2008 získala
edice „České knihovny“ významné české vyznamenání za literaturu „Magnesia
litera“.
Aktivním zapojením německé menšiny do projektu Cizojazyčné knihovny vznikla
jedinečná možnost k česko - německému smíření a porozumění v praxi a k poznání
dříve zapovězené bohaté české národní kulturní tradice mající i „německy hovořící´“
kořeny. Projekt postavený na spolupráci veřejné vzdělávací instituce a menšiny s
přeshraničním a vzdělávacím dosahem je v současné době v ČR ojedinělý a mohl by
se do budoucna stát i modelovým projektem pro řešení vztahů většinové společnosti
vůči jiným etnikům žijících na území České republiky.
Pozitivní příklad Cizojazyčné knihovny zaručuje podporou výuky jazyků, odborných,
interkulturních a sociálních kompetencí u mládeže a studentů jejich kladný vztah a
porozumění k menšinám, cizím národům a potažmo tak rozvíjí u nastupující
generace i její pozitivní vztah k evropanství a společným evropským kulturním
hodnotám.
O společné činnosti VŠPJ a IRKV pravidelně vycházejí zprávy nejen v regionálních
mutacích celostátního tisku, ale upoutávky a rozhovory o jednotlivých akcích
proběhly v Českém rozhlase i v České televizi. Zprávy o činnosti jsou paralelně
vedle domácích medií zveřejňovány i v některých zahraničních periodicích a
internetových mediích, jako např. Landeszeitung, Prager Zeitung, Tschechien Online
či DTPA. Pravidelné zveřejňování zpráv na portálu Česko-německé tiskové agentury
zajišťuje informovanost zhruba dalších 500 000 zájemcům z české, německé, či
rakouské strany, což významnou měrou přispívá k vyšší informovanosti a propagaci
Jihlavy, regionu Vysočiny a slouží rovněž i k pozitivní propagaci česko – rakousko německých vztahů.
Tisková konference pořadatelů k udělení Medaile Přemysla Pittra se uskuteční dne
10.11.2008 ve 14:00 hod. v předsálí auly Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Další informace k tématu najedete:

1.Prezentace Cizojazyčné knihovny VŠPJ (v češtině):
http://www.vspj.cz/studium/pck_cz.pdf
2.Prezentace Cizojazyčné knihovny VŠPJ (v němčině):
http://www.vspj.cz/studium/pck_n.pdf
3. Přehled společných aktivit Vysoké školy polytechnické Jihlava a občanského
sdružení Iglauer Regionalkulturverband:
http://www.vspj.cz/studium/prehled_aktivit.pdf
4.Vysoká škola polytechnická Jihlava:
http://www.vspj.cz

