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15. července 2009 

 
Vážení přátelé kultury! 
 
 
Před rokem inicioval Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s katedrou 
germanistiky Palackého univerzity v Olomouci a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti pod 
názvem KULTURNÍ KRAJINA nový projekt.  
 
Jeho cílem je vytvořit platformu institucí, sdružení i jedinců, kteří se věnují péči o německé kulturní 
dědictví na území dnešní České republiky. Jako první krok k jeho naplnění jsme na webových stránkách 
Pražského literárního domu vytvořili interaktivní mapu institucí působících na území ČR, která 
zúčastněným institucím nabízí možnost prezentace a vzájemného propojení. Tímto způsobem chceme 
usnadnit výměnu informací a připravit půdu pro nejrůznější formy případné budoucí spolupráce. 
Zájemcům mapa poskytne stručné informace, kontaktní údaje i prolink na příslušné internetové stránky.  
V první fázi se zaměřujeme především na instituce a jedince působící na území ČR, ale v budoucnu 
chceme projekt rozšířit i na německou jazykovou oblast (Německo, Rakousko, Švýcarsko a další).  
 
Letos chceme spolu se Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uspořádat setkání 
zástupců institucí, které projevili o spolupráci na tomto projektu zájem, i se zainteresovanými 
jednotlivci. Připravované projektové fórum Vám poskytne možnost představit sebe i svou činnost, 
navázat kontakty, iniciovat další projekty, rozšířit síť vzájemných vztahů a získat důležité informace o 
fundraisingu a PR. Pro zájemce navíc připravujeme návštěvu v německé redakci Českého Rozhlasu 7 a 
prohlídku nového sídla Pražského literárního domu. 
 
Fórum se koná 09.10.2009 v prostorách městského úřadu Prahy 2 (nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2) pod 
záštitou starostky Jany Černochové. Máte-li zájem se našeho fóra zúčastnit, pošlete nám prosím 
vyplněnou přihlášku na níže uvedenou adresu. 
 
Pokud se nemůžete zúčastnit projektového fóra, ale chtěli byste se stát součástí internetového projektu 
Kulturní krajina, můžete se zaregistrovat na naší internetové stránce www.prager-literaturhaus.com. 
Znáte-li ve svém okolí další osoby nebo instituce, které pracují ve smyslu našeho projektu, tj. působí v 
oblasti péče o německé kulturní dědictví na území současné České republiky, budeme Vám vděčni, 
pokud je na tento projekt přímo upozorníte nebo nám pošlete kontaktní údaje. 
 
Děkujeme! 
 
Na brzkou shledanou se těší  
 
Vaši pracovníci Pražského literárního domu 
Lucie Černohousová, Veronika Dudková, Jana Klika und Sonja Denefleh 
 
za Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Martin Dzingel 
 
 


