
V rámci oslav 20. výročí založení Rakouské knihovny 
pod záštitou  

ředitele Moravské zemské knihovny v Brně Tomáše Gece,  
rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy  

a děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Josefa Kroba  
 

a čestným výborem oslav, v němž jsou zastoupeni: Václav Havel, Praha, Václav Cejpek, Brno, Peter Demetz, New Jersey, 
Konstanze Fliedlová, Vídeň, Marianne Gruberová, Vídeň, Jiří Gruša,  Meckenheim, Jiří Kratochvil, Brno, Klaus Kastberger, Vídeň,  

Radek Malý, Olomouc,  Joseph Strelka, Vídeň, Marek Nekula, Řezno, Ilse Tielschová, Vídeň, Milan Tvrdík, Praha, Milan Uhde, Brno 
 

v cyklu 

Přednášky v Rakouské knihovn ě/ 
Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek  

koná  se p řednáška 

Jiřího Gruši 

 Beneš jako Rakušan 

v pond ělí 18. dubna 2011 v 18 hodin  
 

v Moravské zemské knihovn ě (konferen ční sál), Kounicova 65a. 
 

Úvodní slovo: Mojmír Je řábek, p řekladatel Ji řího Gruši.  
Moderuje Roman Kop řiva, Ústav germanistiky FF MU 

 
Na přednášku navazuje diskuse, knižní prezentace  

(nakl. Barrister & Principal, knihkupectví Barvi č & Novotný) a autogramiáda autora. 

        
Po mnohaletém potýkání s německými nacionálními argumenty „případu 
Beneš“ reaguje autor nyní na ty české. Autor zaujme čtenáře i formou: odborný 
esej přechází v osobitý tvar – něco jako „román faktu“. Básník, romanopisec, 
esejista, překladatel, historik a filozof, bývalý dlouholetý velvyslanec 
v Německu a Rakousku, ministr školství v.v., hlavní vyjednavač Česko-
německé deklarace (1997), em. prezident Mezinárodního PEN klubu, em. 
ředitel Diplomatické akademie ve Vídni Jiří Gruša žije v Merlu u Bonnu. 
 

 
Ve spolupráci s Úst. čes. literatury a knihovnictví, Úst. germanistiky, H istorickým ústavem, 
Úst. hudební v ědy (FF MU), Katedrou politologie (FSS MU), Univerzi tou t řetího v ěku (U3V MU), 
Ústavem státu a práva (PrF MU), Dialog Centrum (MU)  a dalšími univerzitními pracovišti. 

Zvláštní dík za podporu pat ří Univerzit ě třetího v ěku MU (U3V MU). 

Zároveň upozorňujeme na  přednášku Jiřího Gruši Zlom v česko-německých vztazích? Příběh vzniku a dopady 
česko-německé deklarace z roku 1997 v pátek 15. dubna  2011 v 19.45 , Brno (divadlo Reduta, XX. česko-německá 
konference – Dialog uprostřed Evropy) a přednášku  Adriana von  Arburga (Hist. Úst. FF MU) Vyhnání, vysídlení, 
etnická čistka? Nové pohledy na rozchod Čechů a Němců po roce 1945 s panelovou diskusí historiků – v pondělí 2. 
května 2011 v 17.30 h ( Moravské zemská knihovna – konferenční sál, ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde ve 
Stuttgartu a Goethe -Institutem v Praze) 

Vstup volný, až do vyčerpání míst v sále.   Webová stránka nakladatelství:  www.barrister.cz  


