
 
Tisková zpráva 

Představení studentských monografií o pražských německých 

autorech 

23. 9. 2016, Praha – Dne 1. listopadu budou v Pražském literárním domě autorů německého 

jazyka představeny tři studentské monografie o pražských německých autorech – Lence 

Reinerové a Anně Seghersové, Hansi Natonkovi a Egonu Ervinu Kischovi. Knihy vznikly na 

základě mezinárodního projektu Pražská německá literatura v Německu a Evropě, jehož cílem 

je přiblížení autorů současným čtenářům.  

Monografie budou představovat doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. z katedry germanistiky (PedF 

UK) a Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt (Institut für Germanistik, Universität Leipzig). Dalšími hosty 

jsou lektoři vydání, Sina Meißgeierová a Karin Polcar. Svoji účast přislíbili také zástupci 

berlínského nakladatelství Frank & Timme, Nakladatelství pro vědeckou literaturu (Verlag für 

wissenschaftliche Literatur), ve kterém byly uvedené monografie v letošním roce publikovány. 

První ročník projektu Pražská německá literatura v Německu a Evropě (Prager deutsche 

Literatur in Deutschland und Europa) vznikl v roce 2011, v letošním roce se koná jeho 6. ročník. 

Každý rok je pozornost zaměřena na jednoho autora z oblasti pražské německé literatury. Čeští a 

němečtí studenti se setkají nejprve v Praze, na půdě Pedagogické fakulty jsou obeznámeni 

s vybraným autorem a jeho dílem. Následně se utvoří mezinárodní skupinky, které diskutují nad 

zvoleným dílem. Díky organizovaným literárním vycházkám se mohou projít po autentických 

místech a získat rozmanité pohledy na autorův život. 

Studenti jsou i v následujících měsících ve vzájemném kontaktu. V dubnu se všechny skupiny 

opět sejdou v Lipsku, kde utvoří jediný tým. Po intenzivní spolupráci dospějí k výsledkům, které 

následně prezentují na společném kolokviu. Písemné výsledky této práce jsou publikovány na 

webových stránkách obou kateder germanistiky. 

Velké poděkování za dlouholetou podporu projektů patří Prof. Radce Wildové, bývalé děkance 

PedF UK, z německé strany pak DAAD (Deutscher akademischer Austauschdienst ; Německá 

akademická výměnná služba) a  Zahraničnímu oddělení Universität Leipzig.   
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