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Pozvánka na seminář  

Vážení, 

zveme Vás na seminář NĚMECKÁ LITERATURA PO ROCE 2000, který 
jsme připravili ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Katedrou 
germanistiky FF UJEP a Centrem pro podporu výuky NJ a interkulturního 
vzdělávání v Ústí nad Labem. Přednášet bude PhDr. Naděžda 
Heinrichová, Ph.D., jež od roku 1995 působí na Katedře německého jazyka a 
literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na 
německy psanou literaturu XX. a XXI. století, zaměřuje se především na 
literární reflexi II. světové války a jejích následků v německé literatuře po roce 
1989. 

Seminář se uskuteční ve středu 30. 11. 2016 od 9:30 hod. 
v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, 
ul. Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem. Předpokládaná doba 
ukončení je do 13 hod. 

Anotace: 
Cílem semináře je přiblížit situaci na německém knižním trhu po roce 2000 

s ohledem na německou prózu, upozornit na její aktuální tendence, poukázat 
na její tematickou rozmanitost, jež není díky autorům neněmeckého původu 
uzavřena ve své lokálnosti. Na základě výběru reprezentantů jednotlivých 
generací zprostředkovat určitý přehled o zástupcích německé prózy. Vymezit 
tři nosná navzájem se prolínající témata (historie – jazyk a řeč – osobní sféra) 
napříč všemi generacemi. Nabídnout seznam českých překladů 
nejúspěšnějších publikací, které byly po roce 2005 nominovány na Německou 
knižní cenu a na Cenu Lipského knižního veletrhu. 

Kontaktní osobou pro přihlášení je Mgr. Zdenka Andree, e-mail 
andree@svkul.cz, telefon 475 209 126, l. 154. Přihlášky je nutné zaslat do 
28. 11. 2016.  

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým 
krajem. 

Těšíme se na Vás! 

S pozdravem 

Ing. Aleš Brožek 
ředitel 
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