Sreda, 23. november 2022
09:00–10:30
Vzroki in obstojnost dihotomije »Zahod – evropski Jugovzhod«
Moderator: prof. dr. dr. h.c. mult. Harald Heppner (Gradec)

mednarodni posvet
RAZMIŠLJANJA O EVROPI
JUGOVZHODNO OD ZAHODA
ZGODOVINSKA MNENJA IN VPOGLEDI

Cilj pogovora je ugotoviti, kdaj, kje in kako se je izoblikovalo razumevanje sveta, ki je skrito za temi pojmi in zakaj ima tudi še danes določeno
vlogo.
Diskusija
11:00–12:30
Tradicija kulturne raznoterosti nasproti niveliranju nacionalnih in »evropskih« nastavkov
Moderatorka: prof. dr. Gabriella Schubert (Berlin)
Cilj pogovora je pokazati, na kakšni osnovi je Evropa jugovzhodno od Zahoda nekoč razvila raznotere jezikovne kompetence, kakšno vrednost
le-te predstavljajo in kakšni potenciali se izgubijo, če prevladajo izravnalne nasprotne silnice (npr. knjižni jezik nasproti dialektu, večinski jeziki
nasproti manjšinskim jezikom, normiranje jezikovnosti v mednarodni komunikaciji).
Diskusija
14:30–16:00
Posledice konsistentnih družbenih hierarhij v preteklosti za sedanjost
Moderator: izr. prof. dr. Aleš Maver (Maribor)

Ljubljana, 23.–24. november 2022
City hotel, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana
Uvodničarji in moderatorji panelov:
prof. dr. dr. h.c. mult. Harald Heppner (Gradec)
prof. dr. Gabriella Schubert (Berlin)
izr. prof. dr. Aleš Maver (Maribor)
prof. dr. Olga Katsiardi-Hering (Atene)
dr. Eva Kowalska (Bratislava)
dr. Konrad Clewing (Regensburg)
Po predstavitvi vsake od panelnih tem bo potekala diskusija, ki
bo odprta za vse udeležence posveta.
Posvet bo potekal v nemškem jeziku.
Organizacija posveta:
prof. dr. dr. h.c. mult. Harald Heppner (Gradec), zasnova
posveta
prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik
Tomaž Zalaznik

Cilj pogovora je ugotoviti, katere učinke je imela v državah evropskega Jugovzhoda večkratna menjava elit oz. mobilnost elit, katerih posledice
lahko opazujemo do današnjih dni.
Diskusija
16:30–18:00
Prednosti in slabosti prostorske raztresenosti kulturnih skupnosti v Evropi jugovzhodno od Zahoda
Moderatorka: prof. dr. Olga Katsiardi-Hering (Atene)
Cilj pogovora je ugotoviti, v kakšni meri je prostorska raztresenost etničnih ali konfesionalnih skupin (npr. v več državah, različnih kulturnih
sistemih, diaspori) v preteklosti in/ali v sedanjosti pospeševala ali zavirala konsistenco vsakokratnih kolektivov.
Diskusija
Četrtek, 24. november 2022
09:00–10:30
»Evropska« dimenzija kulturne dediščine nasproti nacionalnemu ali socialističnemu polaščanju
Moderatorka: dr. Eva Kowalska (Bratislava)
Cilj pogovora je ugotoviti, kako so ravnali/kako ravnajo z bogato kulturno dediščino v časih nacionalizma in socializma, zaradi česar nastajajo ne
zgolj med domačini/-kami, pač pa tudi med obiskovalci/-kami iz tujine napačne predstave (marginalizacija, popačenja, napačne interpretacije).
Diskusija

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, organizira
posvet v okviru svojega programa P6-0341, Humanistika in
smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti,
projekta J7-4631, Hermenevtični problem razumevanja
človeške eksistence in koeksistence v epohi nihilizma in
infrastrukturnega programa I0-0036, Center za promocijo
humanistike.

11:00–12:30
Kulturna originalnost regij in nevarnost marginalizacije v večjih kontekstih
Moderator: dr. Konrad Clewing (Regensburg)
Cilj pogovora je predočiti si, kako regije znotraj Evrope jugovzhodno od Zahoda izkazujejo zgodovinsko zrastel kulturni profil, ki je v nevarnosti,
da se izgubi spričo procesov poenotenja/normiranja/globalizacije.
Diskusija

