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Zobrazit e-mail ve vašem
prohlížeči

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty. Budeme vám přinášet
informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly
uniknout.

Evropská informační a poradenská
agentura pro mládež Eryica novým
zněním charty opět upozorňuje na
informační potřeby mládeže a vytváří
základní principy v práci s informacemi pro
mládež.

Nová EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ
PRO MLÁDEŽ byla přijata 27. dubna 2018
dvacátým

devátým

Generálním

shromážděním ERYICA. Co nám přináší?
Každý týden se budeme věnovat jednomu
z principů charty.

Vyfoť se s námi na Gaudeamu, sdílej a
vyhraj!

Druhým principem Charty je
DOSTUPNOST. Více informací najdete na
našem webu a sociálních sítích! Sdílejte!

Myslete na svou profesní budoucnost a
získejte praxi už během studia! Institut
pro politiku a společnost nabízí několik
zajímavých

pracovních

pozic

pro

stážisty/ky.

22. - 28. 10. je Týdnem pro inkluzi. Po
celé republice se konají různé tematické
akce. Zúčastněte se i ve vašem městě!

České centrum Brusel hledá dva
stážisty do týmu v termínu leden až
červen 2019 (min. 4 měsíce, pracovní
doba: 40 hodin týdně) a zároveň jednoho
stážistu na podzim 2018 (náhradník za
zrušenou stáž). Přihlášky pro jaro 2019

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků/
Česká sekce AICA pořádají každoročně
pro umělce do 30 let soutěž Ceny kritiky
za mladou malbu, za účelem usnadnění
jejich vstupu na profesionální výtvarnou
scénu.

posílejte do 31. října 2018.

Na světě je nová čtečka otisku prstů,
Knihovna Gender Studies vás zve na
diskusní večer s názvem "Jazyk nástroj feministické (ne)svobody". Jak
vypadá současný stav české genderové
lingvistiky? Je jejím cílem úsilí o rodově
vyvážené vyjadřování? A lze jej v českém
jazyce uvést do praxe? Přijďte se i vy ptát

díky které bude do pěti sekund jasné, zda
jste užili marihuanu, kokain či heroin.
Čtečku již používá několik zahraničních
rehabilitačních

center,

márnice,

zdravotnické ústavy a školy. Očekává se,
že v budoucnu se objeví i na místech jako
jsou věznice nebo letiště.

na genderové aspekty jazyka, lingvistiky a
komunikace.

Institut
možnost

cirkulární

ekonomiky

absolvovat

nabízí
povinné

krátkodobé i dlouhodobé stáže. Můžete
pracovat na konkrétních projektech, které
si vyberete po dobu, která vám vyhovuje.
Dostanete se k zajímavým projektům a
nahlédnete "pod pokličku" cirkulárních
Jak

je

na

tom

současná

česká

móda? Nová studie Potenciál módního
sektoru ČR přináší kompletní analýzu
stavu současné české módy.

aktivit, které INCIEN realizuje.

Proč a pro koho pečujeme o kulturní
dědictví? Co mohou paměťové instituce
nabídnout společnosti? Jaký je vztah
kulturního
umění?

dědictví
Kancelář

a

současného

Kreativní

Evropa

(zřizovaná Institutem umění – Divadelním
ústavem)

organizují

mezinárodní

Vítejte na zemi...Kdo ji ještě nezná, určitě
by se na ni měl podívat! Multimediální
ročenka životního prostředí

konferenci Focal point: Upcycling Cultural
Heritage, která se uskuteční 8. 11. 2018
v Divadle Archa.

Z Harachovské desítky se stává stovka

O víkendu 27. - 28.10. 2018

:)!

pražská muzea

Měla

vyhlášení

připomenout

desáté

republiky.

letošním

V

výročí
roce

a galerie společně otevřou svoje dveře

slavíme 100. výročí založení státu a při

veřejnosti, aby oslavili 100. výročí

této příležitosti Správa KRNAP a město

založení Československa. V rámci oslav

Harrachov doplní původní číslici "10" ještě

jsou připraveny vstupy zdarma či

o jednu "0".

za symbolické vstupné a doprovodné
programy (komentované prohlídky,
přednášky a workshopy zaměřené na
téma výročí pro děti i dospělé)
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