Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiada v dňoch 18. a 19. novembra 2016
v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch (Pilisszentkereszt - Pomázska ulica č. 6)
konferenciu pod názvom

„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“,
na ktorú aj touto cestou srdečne pozýva všetkých záujemcov.

18. novembra 2016 (piatok)
14.00-15.45

Príchod a ubytovanie sa účastníkov konferencie
Moderátor konferencie: konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl

16.00

„Daj Boh šťastia tejto zemi“ - hymna ZSM
Úvodné slová: predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková

16.10

Zoltán Bárkányi
spisovateľ a novinár, bývalý šéfredaktor Ľudových novín
„70 rokov od výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom“

16.35

Doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
členka vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku
„70. výročie výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
- aktuálna reflexia v spoločenstve slovenskej menšiny v Maďarsku v súčasnosti“

17.00

Kávová prestávka

17.20

Alžbeta Hollerová Račková
predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
„Naše bytostné otázky - možné odpovede“

17.45

Alexander Kormoš
básnik, prekladateľ, publicista, redaktor a pedagóg
„Podmienky života a rozvoja národnostnej literatúry
- Význam literatúry v živote národnosti“

18.05

Diskusia

18.35

Záver prvého dňa

18.45

Večera

19.30

Premietanie dokumentárneho filmu z dielne režisérky Vladislavy Plančíkovej
s názvom Felvidék - Horná zem / Film reflektuje stále aktuálnu tabuizovanú tému
slovensko-maďarských vzťahov v unikátnej podobe animovaného dokumentu.
O tom, ako presídľovanie zasiahlo osudy ľudí na oboch stranách. / O imaginárnej
šachovej partičke medzi Slovákmi a Maďarmi, kde ale nič nie je čiernobiele.
Príbehy obyčajných ľudí, ktorých životy poznačili rozhodnutia mocných
a mocnejších. / Film o láske, domove a (ne)správnych rozhodnutiach...

19. novembra 2016 (sobota)
08.00

Raňajky

09.00

Jozef Schwarz
sociológ a publicista
„Starostlivosť Slovenska o Slovákov v zahraničí“

09.20

Štefan Kraslán
hlavný radca národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov
„Koncepcia slovenskej výučby“

09.40

Ondrej Kiszely
predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku
„Ako ďalej, mladí Slováci v 21. storočí“

10.00

Kávová prestávka

10.20

PhDr. Mária Homišinová, PhD.
vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach
„Používanie jazyka slovenského v slovenských národnostných samosprávach“

10.50

Prof. PhDr. Anna Divičanová, CSc. Dr. hab.
univerzitná profesorka, etnologička a slovakistka, prvá riaditeľka VÚSM
„Výskum slovenských priezvisk“

11.20

Diskusia a záver konferencie

12.00

Obed

Kontakt: Ruženka Egyedová Baráneková ● e.b.ruzsenka@gmal.com ● +36 30 9287599
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a Ministerstva ľudských zdrojov - EMET: NEMZ-KUL-16 1293.

Zväz Slovákov v Maďarsku
E-mail: e.b.ruzsenka@gmail.com, Tel.: +36 30 9287 599
_________________________________________________________________

Vážení záujemci o konferenciu „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“,
Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) aj v tomto roku usporiada konferenciu pod názvom
„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“. Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. a 19. novembra 2016
v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) a je venované slovenskému jazyku v Maďarsku očami
vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti, ako aj ďalším aktuálnym otázkam našej
samosprávnej a občianskej sféry. Cieľom dvojdňovej konferencie je zhodnotenie súčasnosti
a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie
odpovedí na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti Slovákov v Maďarsku.
V programe podujatia tentokrát nebude chýbať ani taká závažná téma ako 70 rokov
od výmeny obyvateľstva, či 10 rokov od prijatia zákona o Slovákoch v zahraničí.
Účastníci konferencie sa budú venovať najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte
starostlivosti Maďarska o národnosti a Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí,
ale aj skúsenostiam príslušníkov iných národnostných menšín, resp. otázkam revitalizácie
národnostnej komunity a možnostiam slovenskej inteligencie či slovenských aktivistov
v Maďarsku. ZSM pritom mieni zabezpečiť primeraný priestor aj na otvorenú výmenu
názorov, na plodnú diskusiu.

Termín:
Miesto:

18. a 19. novembra 2016
Mlynky (Pilisszentkereszt)

V prípade záujmu Vás prosíme vyplniť pripojenú návratku a zaslať ju na túto
e-mailovú adresu: e.b.ruzsenka@gmail.com do 11. novembra 2016.
Ubytovanie a stravu hradí organizátor. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstva ľudských zdrojov
- EMET: NEMZ-KUL-16 1293.

Návratka
Meno a priezvisko: ....................................................................................................
Poštová adresa: ..........................................................................................................
Telefón / Mobil: ........................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................
Rezervácia ubytovania a stravy
večera
nocľah

18. novembra 2016
áno □
nie □
áno □
nie □

raňajky
obed

19. novembra 2016
áno □
nie □
áno □
nie □

