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„St ředoevropský den“ – ve řejná konference 
o česko-saské odborné spolupráci 

 
 
V pondělí, dne 19. října 2009, se uskuteční česko-saská odborná konference pořadatelů 
Collegium Bohemicum, o.p.s. v Ústí nad Labem a Kompetenčního centra pro střední a 
východní Evropu v Lipsku (KOMOEL) na půdě UJEP, České mládeže 5, 400 01 Ústí nad 
Labem.  
 
Cílem akce je propojení výzkumných institucí v pohraničí, umožnit jejich zástupcům navázání 
intenzivnější spolupráce a získání přehledu o existujících aktivitách v oblasti vědy a kultury v 
česko-saském prostoru. Konference navazuje na obdobné akce konané mezi lety 2004 – 
2008 postupně v Lipsku, Chemnitz, Drážďanech, Freibergu a Görlitz/Zgorzelec. Akce se 
koná ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, zastoupenou Filozofickou 
fakultou, Přírodovědeckou fakultou a Fakultou životního prostředí. 
 
Bližší informace Vám poskytne paní PhDr. Šárka Daňková, koordinátorka projektu, mail: 
dankova@collegiumbohemicum.cz, mobil: 00420 602 191 570. 
 
 
Program: 

9:00 – 9:30 Registrace účastníků 

9:30 – 10:00 Zahájení 

10:00 – 10:15 Úvodní vystoupení generálního konzula ČR v Drážďanech 
Tomáše Podivínského 

10:15 – 12:00 Vstupní referáty: Thomas Lang, MA, „Výročí Lipské univerzity v 
česko-saském kontextu“, Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., 
„Ústí nad Labem v česko-saských vztazích“, Prof. Dr. Matthias 
Herrmann „K dějinám česko-saských kulturních vztahů: Jan 
Dismas Zelenka (1679-1745) “ 

12:00 – 13:30 Oběd v hotelu Best Western Vladimír 

13:30 – 15:00 Odborné panely 

15:00 – 15:30 Přestávka 

15:30 – 17:00 Odborné panely 

17:15 – 18:00 Závěrečné prezentace a diskuze  
 
V průběhu dne probíhá prezentace zúčastněných institucí formou informačních stánků. 



 
 
 
 
Slavnostní večer v Severočeském divadle opery a baletu na závěr konference bude 
současně zahajovacím ve čerem 11. ro čníku festivalu „Dny české a německé kultury “.  
 
 
Projekt je podpořen z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe v rámci evropského 
dotačního programu CÍL 3 na podporu přehraniční spolupráce.  
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