
 

    
 
   

tisková zpráva 

 
 

 
 
Mgr. Kamila Kolářová, tisková mluvčí  tel.: 377 63 1007, 606 745 215  

Rektorát Západočeské univerzity v Plzni  e-mail: kolarova@rek.zcu.cz 

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 

   
 

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA POŘÁDÁ VE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ 
PŘEDNÁŠKY O MIGRACI 

 
Plzeň, 30. 11. 2015 – Západočeská univerzita v Plzni pořádá 30. listopadu a 7. prosince 
v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech 
přednáškový cyklus na téma migrace. Cyklus je prvním společným počinem navazujícím na 
nedávno podepsanou smlouvu o spolupráci.  
 
Univerzita a knihovna budou spolupracovat především v oblasti pořádání přednášek, 
odborných seminářů, konferencí, kulturních a kulturně společenských akcí spojených 
s veřejným šířením děl.  
 
„Společným posláním obou našich institucí je vzdělávání. Vítám proto veškeré aktivity, které 

toto poslání umožní dále rozvíjet. Univerzita tak navíc získává kultivovaný prostor pro 

pořádání veřejných debat a dalších akcí v centru města, což přispěje k posílení její 

společenské role,“ řekl prorektor ZČU pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek. 
 
„Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje je tradičním místem poskytujícím v různých 

formách široké spektrum informací. Jednou z těchto podob budou i přednáškové cykly 

připravované ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. V centru Plzně tak vznikne 

prostor k setkávání s možností zapojit se do jedinečných témat vědeckých i společenských,“ 

uvedl ředitel knihovny Daniel Bechný. 
 
První společnou aktivitou je přednáškový cyklus reflektující aktuální společenské téma – 
migraci. Odborníci ze Západočeské univerzity se budou 30. listopadu věnovat například 
islámu v kontextu migrace, migraci v prostoru a čase či migrantům na území Francie.  
7. prosince zde vystoupí mimo jiné stipendista Fulbrightovy nadace působící na Fakultě 
ekonomické ZČU Michal Kohout, který se podělí o své zkušenosti s imigrací do USA. Kolegové 
z filozofické fakulty ho doplní o přednášky na téma migrace a multikulturalismu či 
mediálního konstruktu uprchlické krize. Přednášky začínají vždy v 17 hodin ve výukovém 
centru studijní a vědecké knihovny v 1. patře. 
 


