
305

Стручни скуп Brána jazyku a literatuře otevřena, 2018,
Београд, 9–11. 5. 2018.

 У организацији Националног савета Чеха (Česká národní rada) у 
Београду је у просторијама Националног савета словеначке националне 
мањине у Србији одржан тродневни стручни скуп Brána jazyku a literatuře 
otevřena, 2018 (Отворена капија језика и литературе, 2018).

Девет излагача је покушавало да одговори на питања: шта Чеси 
Србије историјски памте, шта су представљали у прошлости српског и ју-
гословенског простора и како чувају свој идентитет? 

О сећањима Чеха из околине Беле Цркве и Великог Средишта гово-
рио је др Михал Павласек из Етнолошког института Академије наука Чешке 
Републике. Др Ленка Јакоубкова Будилова (Lenka Jakoubková Budilová, струч-
ни асистент у Институту за етнологиоју на Филозофском факултету у Прагу) 
говорила је о браку и породичним односима Чеха Србије (Баната) и Бугарске. 
Професор Филолошког факултета у Београду Јаромир Линда (Jaromír Linda) 
је изнео генезу стварања чешких удружења у Србији од 19. века до данас, де-
таљно говорећи о њиховом значају и функцији у животу мањинског станов-
ништва. Доц. др Марек Јакоубек (Marek Jakoubek, начелник Института за ет-
нологију прашког Филозофског факултета) је истраживао однос верског и 
националног идентитета у прошлости чешке мањине. Доц. др Далибор Бро-
зовић (Филолошки факултет Београдског универзитета) је анализирао уло-
гу језичке (ре)витализације у очувању етничког идентитета мањинских 
заједница. О раду Масарикове школе у Београду после Другог светског рата 
говорио је др Слободан Селинић из Института за новију историју Србије. На-
довезали су се преношењем искустава наставног и ваннаставног рада са Че-
сима у Србији Илона Кирхнерова (Ilona Kirhnerova, бивша учитељица чешког 
језика у Србији) и Станислав Хавел (Stanislav Havel, садашњи учитељ чешког 
језика). Скуп је окончан врло инспиративним излагањем проф. др Јоже Си-
вачека (Jože Siváček), председника Националниог савета чешке националне 
мањине, о чешком идентитету и интересима Чеха у Србији, којим су на днев-
ни ред постављена бројна питања која су животно везана за опстанак чешке 
мањине и чување њеног идентитета и националне свести у Србији.

Истичемо срдачност и гостољубивост колега из Националног већа 
словеначке националне мањине у Србији, који су у својим просторијама 
угостили учеснике скупа, као и добру организацију скупа колега из Нацио-
налног савета Чеха. Бољем сагледавању прошлости и садашњих проблема 
и изазова са којима се сусреће чешка заједница у Србији допринеле су и по-
сете које је организатор уприличио за учеснике скупа Етнографском музеју 
у Београду, Амбасади Чешке Републике, Новом Саду, Петроварадину, Панче-
ву, а посебно госпођи Мирјани Хемун, која се налази на челу удружења срем-
ских Чеха, у њеном домаћинству у Банстолу (Чортановци).
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