Tisková zpráva

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje
přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé
další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského
kraje je jedním ze tří spolupracujících subjektů v Plzni. Pro letošní rok jsme pro Vás připravili dvě
přednášky, na které jste srdečně zváni. Věříme, že Vás zvolená témata osloví.
RNDr. Jan Kalina, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR
Zfalšoval Gregor Mendel výsledky svých pokusů?
2. 11. 2016; 10:00 (přednáška pro školy), 17:00 (přednáška pro veřejnost)
Gregor Mendel se svým fundamentálním článkem před 150 lety (1866) stal zakladatelem genetiky
a fakticky i biostatistiky. Originální statistická analýza jeho experimentů se pokusí vyvrátit obvyklou
kritiku, že Mendelovy výsledky jsou až příliš dobré, než aby byly skutečné.

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., Historický ústav AV ČR
Host: Eva Lišková, přeživší z Osvětimi
Oběti Osvětimi a popírači holocaustu
7. 11. 2016; 10:00 (přednáška pro školy), 17:00 (přednáška pro veřejnost)
Od 27. ledna 2006 si světová veřejnost pod patronátem OSN připomíná „Mezinárodní den památky obětí
holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“. Po jednašedesáti letech od osvobození největšího
vyhlazovacího tábora v lidských dějinách v polské Osvětimi vstoupilo toto datum mezi světově významné
dny. Ubývá svědků, kteří se s námi mohou podělit o své prožitky z věznění v koncentračních táborech
nacistického režimu. Doba nacismu a války ztrácí své přímé účastníky. Je ale stále více těch, kteří
o utrpení obětí i o existenci a funkci vyhlazovacích táborů pochybují, ba je přímo popírají.
Přednáška je rozdělena do dvou částí a trvá asi 90 minut. V úvodu pohovoří pozvaná pamětnice o svých
prožitcích z doby svého věznění v koncentračním táboru v Osvětimi. Ve druhé části seznámíme
auditorium s přístupem evropských států k připomínání holokaustu a genocidy i popírání nacistického
vraždění, které skončilo velkými soudními spory ve Velké Británii či Spojených státech amerických. Větve
mezinárodní organizace popíračů sahají i do České republiky a jejich tvrzení jsou stále nebezpečnější

pro uchování historického odkazu válečného utrpení. Dotýkají se nejen funkce a existence terezínského
ghetta, ale také událostí v Lidicích a Ležákách.
Podrobné informace o registracích a celkovém programu naleznete na www.tydenvedy.cz
Přednášky se uskuteční ve vzdělávacím centru SVK PK, 1. patro.

Martina Košanová, 31. 10. 2016

