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září-prosinec 2020
Všechny akce KSV, není-li uvedeno jinak,
se konají v budově Politických vězňů 9,
Praha 1, vždy ve středu od 17 hodin,
místnost je upřesněna na pozvánce
------------------------------------------Vzhledem ke coronavirové krizi byly akce
KSV z druhého čtvrtletí posunuty na
podzimní období 2020.
23. září 2020 – středa 17:00
místnost č.153
SOCIOLOGIE V PROCESU POZNÁVÁNÍ SPOLEČNOSTI.
Přednáška s diskusí o knize
Ing. Lubomír Vacek, CSc.
23. říjen 2020 – pátek
AKTUÁLNÍ POHLEDY NA 2. SVĚTOVOU VÁLKU VE SVĚTLE SNAH O PŘEPISOVÁNÍ DĚJIN S PROJEVY ANTISOVĚTISMU, ANTIRUSISMU A ANTIKOMUNISMU
Odborná konference
Moderuje RNDr. Václav Exner, CSc.
------------------------------------------POKRAČUJE SPOLUPRÁCE S KLUBEM
ZAHRANIČNÍ POLITIKY NA PŘEDNÁŠKOVÝCH AKCÍCH
Každý měsíc v pondělí. Témata budou
oznámena na internetových stránkách.
------------------------------------------SEKCE REGIONÁLNÍ HISTORIE
Sekce pokračuje ve zpracování historických dokumentů.
------------------------------------------REGIONÁLNÍ SEKCE KSV, z.s. BRNO
Akce regionální sekce Brno se konají
v Klubu zastupitelů Brno, Mečová 5
Informace o činnosti budou aktualizovány na FB profilu sekce.
https://www.facebook.com/
klubspolecenskychvedBrno

ČERVENEC 2020

číslo 40 (86)

30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD
bylo připomenuto na výroční členské schůzi Klubu.
V Haló novinách při této příležitosti vyšel článek
Lubomíra Vacka „Třicet let společenskovědního
centra levice“, z něhož vyjímáme:
Založení Klubu společenských věd začátkem roku
1990, tehdy ještě Klubu levicových sociologů, bylo
nutnou a spontánní odezvou na probíhající listopadové události.
Tři desítky let Klub působí v oblastech mimořádně významných pro poznání podstaty a běhu
života lidí. Uskutečnil více jak čtyři sta akcí
z oborů od filozofie a historiografie až po psychologii a sociální informatiku.
Klub společenských věd se stal váženým a
úspěšným centrem společenskovědní politické
osvěty i důležitým badatelským pracovištěm levice.
-------------------------------------------

AKTUÁLNÍ ČINNOST

ČLENSKÁ SCHŮZE KSV
se uskutečnila 4.3.2020 za účasti 22 členů. Ve zprávě i v diskusi byla kladně
hodnocena činnost Klubu a jeho výboru
za uplynulé dva roky. Rovněž i zpráva o
hospodaření a zpráva kontrolní komise.
Byl zvolen nový patnácti členný výbor
s většinou dosavadních členů, a kontrolní
komise. Bylo přijato obsáhlé usnesení.
Z usnesení členské schůze:
Členská
schůze
s přihlédnutím
k diskusi doporučuje výboru KSV orientovat činnost Klubu na tyto hlavní
směry činnosti:
Pokračovat
intenzivněji
v odborně
osvětových aktivitách, zejména přednáškách a diskusních seminářích, a pořádat
ankety „Co bude za rok …“.
Nadále působit při politickém vzdělávání, zejména mladých zájemců.
Věnovat i nadále vysokou pozornost
kvalitě internetových stránek KSV.

Spolupracovat s Institutem české levice.
Rozvíjet prezentační a publikační činnost KSV, podporovat a realizovat informační a vzdělávací aktivity pro společenské a zájmové organizace.
Podporovat teoretickou a výzkumnou
činnost levicově orientovaných autorů
v oborech společenských věd – historie,
politické ekonomie, filozofie, sociologie,
psychologie, mezinárodní politiky a informatiky. Oceňovat různými formami
jejich společenskovědní aktivity.
Podporovat činnost pobočky v Brně a
dalších regionech ČR.
Členská schůze ukládá výboru
KSV:
Projednat do 30. 6. 2020 připomínky,
podněty a návrhy vzniklé v diskusi.
Aktualizovat do 15. 6. 2020 evidenci
členů KSV, a provést nábor členů z řad
odborné levicové veřejnosti.
Ve spolupráci s odbornou radou KSV
zpracovat do 31. 8. 2020 obsahovou
koncepci činnosti Klubu na období do
příští členské schůze.
Provést analýzu příčin nedostatků
v placení členských příspěvků a sjednat
nápravu – do 31. 8. 2020Stanovit základní pravidla hospodaření
KSV – do 31. 8. 2020.
(V důsledku epidemie jsou termíny některých akcí posunuty na pozdější dobu.)
Členská schůze děkuje ing. Lubomíru
Andrlemu za výbornou práci v oblasti
správy webu KSV a Fóra společenských
věd za období 14. let.
Za členy výboru KSV byli zvoleni:
Boháček Jiří, Borecký Daniel, Exner Václav, Jozífková Iva, Klán Jan, Mišovič Ján,
Neužil František, Sovová Helena, Šafránek Ladislav, Šmejda František, Štofanová Anna, Vacek Lubomír, Zeman Stanislav, Bartůňková Eva, Šimková Ladislava
Za členy kontrolní komise byli zvoleni:
Tomeš Václav, Bartička Richard, Hrdličková Věra, Brož Milan
------------------------------------------

ROZVÍJÍ SE SPOLUPRÁCE
S NOVĚ VZNIKLÝM
INSTITUTEM ČESKÉ LEVICE
KSV má zastoupení v akademické radě
Institutu a zástupci (L. Vacek, A. Štofanová, L. Šafránek) se pravidelně účastní
jednání rady. Informace o akcích Institutu jsou zasílány e-mailem členům KSV.
Internetový časopis KSV Fórum společenských věd byl převeden na Institut
české levice, kde bude pokračovat publikační činnost.
--------------------------------------------POLITICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ opět probíhá
– zrušené přednášky a závěr studia 2.
ročníku se přesunují na letní měsíce.
--------------------------------------------PUBLIKACE
S podporou nadace Rosy Luxemburgové
byl vydán sborník Budoucí organizace
radikálně levicových stran a hnutí.
Vyšla kniha L. Vacka Sociologie v procesu poznávání společnosti.
Vyšla kniha J. Mišoviče a L. Vacka Generační vnímání naší společnosti.
Je připravováno vydání sborníku statí
Nové poznatky společenských věd.
---------------------------------------------STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY KSV
Tendence stavu členské základny je stabilizována na úrovni 150 členů.
---------------------------------------------ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2020
činí pro všechny členy Klubu minimálně 50 Kč bez omezení výše. Příspěvky lze platit hospodáři na akcích
Klubu, poštou na adresu Klubu nebo na
bankovní účet: 183190942, kód banky
0300.
Děkujeme Všem členům KSV, kteří uhradili příspěvky za rok 2019.
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