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Pěkný den,
to, co nyní čtete, je první vydání informačního e-mailu sestaveného členy Studentské komory
AS KTF UK. Vznikl coby snaha informovat studenty a přátele fakulty o aktivitách a aktuálních
událostech, které se dějí na naší akademické půdě.
Uvědomujeme si, že ani zdaleka nejsme schopny pokrýt všechno, co probíhá na univerzitě,
a proto vám předkládáme určitý výběr zaměřený převážně na ty největší a nejvýznamnější akce
s přihlédnutím k profilovým oborům naší fakulty, tedy k teologii, historii a kunsthistorii.
Budeme velice rády, pokud se s námi podělíte o své postřehy a připomínky. Stejně tak určitě
oceníme jakékoli podněty, a kdyby měl někdo z našich čtenářů zájem připojit se k našemu týmu,
bude vřele vítán!
Své e-maily směřujte na adresu sk.as.ktf.uk@gmail.com.
Za SK AS KTF UK
Klára Nechvílová a Marie Benáková

CO SE DĚJE NA FAKULTĚ?


1. října byl při slavnostní mši Veni Sancte v kostele Panny Marie před Týnem zahájen nový
akademický rok 2013/14.



Ve stejný den proběhla i imatrikulace prvních ročníků, kdy se řady studentů KTF UK
rozšířily zatím o 199 studentů.



2. října byl ThLic. Prokop Brož, ThD. zvolen Akademickým senátem KTF UK kandidátem na
funkci děkana Katolické teologické fakulty.

Se začátkem nového AR jsme byli vyzváni, abychom upozornili studenty na některé praktické
záležitosti:


Prostudujte si pečlivě Harmonogram AR 2013/14 a důležitá data veďte v patrnosti  ZDE.
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Studenti se zvláštními potřebami a handicapy by měli kontaktovat paní proděkanku
doc. Mireiu Ryškovou: mireia.ryskova@ktf.cuni.cz.



Na Studijním oddělení, jak jste jistě zaregistrovali, byl nově zaveden lístkový systém. Lze se
zde i přes internet objednat na určitý čas. Objednat se v současné době mohou jen 2 lidé do
hodiny, ale ostatní samozřejmě mohou přijít kdykoli v úředních hodinách, jen budou muset
vystát případnou frontu. Odkaz na objednací systém  ZDE.



Studenti KTF UK mají po přihlášení možnost využívat Portál elektronických zdrojů
Univerzity Karlovy  ZDE. (Link lze nalézt jak v SISu, tak na webových stránkách fakulty.)

UNIVERZITNÍ ŠUM
V pátek 25. října proběhne dlouho očekávaná volba nového rektora Univerzity Karlovy.
Kandidáti jsou tři:

(1)

doc. Michal Stehlík; stávající děkan Filozofické fakulty UK,

(2)

prof. Stanislav Štech; prorektor pro rozvoj UK,

(3)

prof. Tomáš Zima; bývalý děkan, v současnosti proděkan pro vnější
vztahy a rozvoj 1. lékařské fakulty UK.

Veřejné představování kandidátů na funkci rektora Univerzity Karlovy proběhne v Modré
posluchárně (Celetná ulice 20, Praha 1) v pátek 18. října 2013 od 10 hodin.
Životopisy kandidátů a jejich programové teze  ZDE.
Krátké rozhovory univerzitního časopisu iForum  ZDE.

iFORUM

KTF UK navázala spolupráci s univerzitním časopisem iForum. V této rubrice budeme vybírat
nejzajímavější titulky a poskytovat odkazy na články tohoto časopisu, které nás zaujaly, nebo se
přímo týkají naší fakulty. Současně s tím však můžete samozřejmě i sami navštívit  ZDE a nebo
se můžete připojit ke stránce iFora na Facebooku, kde najdete mnoho dalších zajímavostí o životě
univerzity.


Jak vést neziskové organizace, naučí zájemce unikátní obor na UK, více ZDE.



Počítačová hra Československo 38-89 změní jednotvárnou výuku soudobých dějin, více ZDE.
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POZVÁNKY



Slavnostní mše k zahájení nového akademického roku 2013/2014
úterý 8. října 2013 od 19.00, kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze
Událost na Facebooku ZDE.



Povaha změny aneb jak a kam směřujeme (seminář)
středa 9. října 2013 od 14.20, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2), místnost č. 131
Pořádá Český egyptologický ústav FF UK a Ústav světových dějin FF UK.
Více ZDE.



Pokrčený palec aneb slastné a křečovité sevření (přednáška z cyklu Collegium historiae artium)
středa 9. října 2013 v 15.30, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Husova 4, Praha 1, sál 117,
I. patro
přednese: Václav Hájek (FHS UK). Více ZDE.



Hudba v katedrále (pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK)
čtvrtek 10. října 2013 od 13.00: konference v Mladotově domě na Pražském hradě
od 18.00: slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta
Více ZDE.



Obhajoba politiky z cyklu „Křesťan a společnost“ (debata)
čtvrtek 17. října 2013 v 19.30, Dominikánská 8, Barokní refektář (vstup Jilská 7a), Praha 1
Hosté: prof. Jan Sokol a novinář Petr Fischer.
Témata: Zamyšlení nad politickou antropologií, aktuální otázka určité „únavy z demokracie“
a diskuse na téma odpovědnosti občana jako voliče vzhledem k blížícím se volbám.
Více ZDE. Další akce platformy Dominikánská 8  ZDE.



Technika vs. člověk (debatní cyklus)
17. října – 14. listopadu 2013, vždy ve čtvrtek 18.00 – 19.30, sakristie kostela Nejsv. Salvátora
(vstup z nádvoří Klementina), pořádá Akademická farnost Praha
„Jak všudypřítomné technologie ovlivňují naše vztahy k druhým lidem, ke světu i naši
spiritualitu?“
Více ZDE. Událost na Facebooku.



Konference k výročí 400 let od vydání Bible kralické na ETF UK
pátek 18. října 2013, 8.30–16.30
Více ZDE.
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Dvě přednášky předního odborníka na literární dějiny Starého zákona Erharda Bluma
(1) pondělí 21. října 2013 od 16.00, ETF UK
„ Die Steleninschrif von Tel Dan und die Wandinschrifen von Kuntillet Ajrud als Quellen für
die Geschichte Izraels“: význam epigrafických nálezů z Tell Dan a Kuntillet Adžrud
(2) úterý 22. října 2013 od 9.00, ETF UK
přednáška zaměřená na otázku gramotnosti ve starověké Izraeli a diskusi o vzniku Starého
zákona
Více ZDE.

Další pozvánky naleznete například v rubrice Stane se časopisu iForum  Stane se.

Vydává Studentská komora AS KTF UK
E-mail: sk.as.ktf.uk@gmail.com
FB: Studentská Komora Asktfuk

4

