Obecně prospěšná společnost energeia o.p.s. a Univerzita Pardubice
pořádají v rámci projektu Kontexty humanity seminář pro pedagogy

Blízký východ a Sýrie
náboženství
politika
dějiny

Úterý 31. května 2022, 13.00—16.15
Divadlo D29, Svaté Anežky České 29, Pardubice

Program
13.00

zahájení

13.05–14.30

Eduard Gombár
Islám a jeho vliv na Blízkém východě

14.30–14.45

přestávka

14.45–16.15

Miroslav Belica
Moderní Sýrie

16.15

ukončení

Seminář je pro účastníky zdarma. Proběhne v pardubickém Divadle D29
a online na platformě YouTube. Přihlášky: http://kontextyhumanity.cz/prihlaska
nebo mailem na: kontexty@energeia.cz
Účastníci v Divadle D29 obdrží knihu od Eduarda Gombára (Dějiny Egypta)
nebo Miroslava Belici (Vzpomínky na Sýrii).
Informace k osobní účasti nebo k připojení naleznete v Aktualitě.

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.— historik a arabista,
přednáší na Univerzitě Karlově

Islám a jeho vliv na Blízkém východě v průběhu půl druha tisíciletí
• Islám jako monoteistické náboženství, komparace s judaismem a křesťanstvím,
základy islámské věrouky.
• Klasický islámský vojensko-politický univerzalismus, sunnitský chalífát a šíitský
imámát, tradiční geopolitika a džihád.
• Střet s Evropou: „Východní otázka“ a „Velká hra“ a reakce islámského světa:
modernizace a reformy podle evropského vzoru, nacionalismus, vojenské převraty,
autoritativní režimy a demokratizační procesy.
• Islámský fundamentalismus (Muslimské bratrstvo) a islamismus (al-Qá’ida, Islámský
stát, hnutí Tálibán) ve snaze obnovit klasický vojensko-politický univerzalismus.

PhDr. Miroslav Belica — diplomat, autor literatury faktu,
působil v Sýrii, Libyi a Iráku

Moderní Sýrie
• Geopolitická a nábožensko-etnická specifika regionu původní Sýrie na křižovatce
mezi třemi kontinenty.
• Společenská a politická charakteristika tradičních obchodně statkářských sunnitských
elit v Damašku a Halabu a emancipace venkovských elit prostřednictvím armády.
• Arabský nacionalismus a baasistické hnutí, vojenské převraty a menšinový alavitský
režim generála Háfize al-Asada (1970—2000) a jeho syna Baššára al-Asada (od 2000).
• Dlouhodobé vztahy Československa se Sýrií v obchodní a politické oblasti a role
českého zastupitelského úřadu v období občanské války.

Odhalováním souvislostí přírodních a humanitních věd i umění
motivujeme k hlubšímu zájmu o svět a jeho smysl.

Kontakt a přihlášky
Daniel Raus
+420 606 634 843
kontexty@energeia.cz
nebo
http://kontextyhumanity.cz/prihlaska

www.kontextyhumanity.cz

