SOUŽITÍ A INTEGRACE:
ČEŠI A VIETNAMCI V PRAZE-LIBUŠI
Co o sobě víme? Chceme vědět víc?
V čem se liší uvažování, jednání a vnímání
Čechů a Vietnamců?
Známe se?

Nemíjíme se bez vzájemného pochopení? A potřebujeme ho?
Na čem se zakládá naše poznání?

Jaké máme vlastní zkušenosti?
Co se dozvídáme z médií a od sousedů? Co o sobě píšeme a vyprávíme?

Co znamená Sapa pro Libuš?
Co znamená Libuš pro Vietnamce?
Jak zde žijeme? Koncentrujeme a segregujeme se do svých malých komunit?

Zveme všechny zájemce na seminář o vzájemném soužití, segregaci a integraci cizinců se zaměřením na Vietnamce v městské části Praha-Libuš
a blízkém okolí. Na semináři budou prezentovány
výsledky terénního šetření současné situace života cizích státních příslušníků, zejména Vietnamců,
a soužití majority s Vietnamci v lokalitě Praha-Libuš. Šetření provedla Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze na základě iniciativy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Následovat bude diskuse s veřejností.
Seminář se koná v úterý 11. června 2013 od
18 hodin v tělocvičně Klubu Junior, ulice Na
Okruhu 395, Praha 4 – Písnice.

Program:
18.00–19.00 Vystoupení zástupců Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
19.00–20.00 Diskuse
Součástí semináře bude ochutnávka vietnamských specialit.
Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš
a Písnice, ÚMČ Praha-Libuš
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.,
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

CHUNG SỐNG VÀ HỘI NHẬP: NGƯỜI SÉC
VÀ NGƯỜI VIỆT TẠI PRAHA-LIBUŠ
Chúng ta có quen biết không?

Chúng ta biết gì về nhau?

Chúng ta có muốn biết nhiều hơn không?

Cách suy nghĩ, cư xử và nhận thức của người
Séc và người Việt khác nhau ở chỗ nào?
Chúng ta có lướt qua nhau mà không hề hiểu nhau không? Và chúng ta có cần hiểu nhau
không? Nhận thức của chúng ta dựa trên cơ sở nào?

Chúng ta có những kinh nghiệm bản thân gì?
Chúng ta biết gì từ các phương tiện truyền thông và từ những người hàng xóm? Chúng

Sapa có ý nghĩa gì đối với Libuš?
Libuš có ý nghĩa gì đối với người Việt Nam?

ta viết và kể gì về nhau?

Chúng ta sống tại đây như thế nào? Chúng ta có tập trung và tách biệt vào những cộng
đồng nhỏ của mình không?

Chúng tôi mời tất cả những người quan tâm đến dự
buổi thuyết giảng về sự chung sống, tách biệt và
hội nhập người nước ngoài với sự tập trung nhằm
vào người Việt Nam tại phường Praha-Libuš và các
khu lân cận. Tại buổi thuyết giảng này sẽ giới thiệu
các kết quả thăm dò tại địa bàn về tình hình cuộc
sống hiện tại của những người nước ngoài, nhất là
người Việt Nam, và sự chung sống của người Séc
đa số với người Việt nam tại Praha-Libuš. Thăm dò
được Khoa tự nhiên học của Đại học tổng hợp Sáclơ tại Praha thực hiện trên cơ sở đề xướng của Bộ
Phát triển địa phương Cộng hòa Séc. Sau đó sẽ có
phần tranh luận với công chúng.
Buổi thuyết giảng được tiến hành vào thứ ba 11. 6.
2013 từ 18 giờ tại phòng tập thể dục của Klub
Junior, phố Na Okruhu 395, Praha 4 – Písnice.

Chương trình:
18.00–19.00 Phát biểu của các đại diện Bộ Phát
triển địa phương Cộng hòa Séc và Khoa
tự nhiên học Đại học tổng hợp Sác-lơ tại
Praha.
19.00–20.00 Tranh luận
Buổi thuyết giảng cũng có phần thưởng thức các
món đặc sản của Việt Nam.
Jana Martínková, điều phối viên đề án
Zdravá Libuš a Písnice, Ủy ban phường Praha-Libuš
Phó giáo sư, tiến sĩ Luděk Sýkora, Bộ môn Địa lý xã hội và
phát triển địa phương thuộc Khoa tự nhiên học Đại học
tổng hợp Sác-lơ tại Praha

