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DO PLZNĚ ZAVÍTÁ NIZOZEMSKÝ SOCIOLOG CORNELIS HULSMAN
PŘEDNÁŠET BUDE O KOPTECH A EGYPTSKÉ ÚSTAVĚ
Čtvrtý ročník Festivalu arabské kultury v Plzni letos představí významného zahraničního hosta,
kterým je nizozemský sociolog Drs. Cornelis Hulsman, odborník na koptsko-egyptské vztahy.
V rámci festivalu bude mít dvě přednášky zaměřené na současnou situaci v Egyptě.
Drs. Cornelis Hulsman pochází z Holandska, kde vystudoval sociologii se
zaměřením na východní křesťanství a islám. Do Egypta přišel poprvé
v roce 1975 a pobýval jak u křesťanské rodiny (v Alexandrii), tak u
muslimské (v Káhiře). To mu umožnilo lépe proniknout do problematiky
křesťansko-muslimského soužití a vidět ji z obou stran.
V roce 1984 získal doktorát na nizozemské univerzitě v Leidenu a poté
působil v nizozemských emigračních službách. V Egyptě má trvalé
bydliště od roku 1994, kdy začal přispívat do nizozemských a amerických
médií. Je autorem rozhovorů s významnými osobnostmi jako jsou Kofi
Anan, gruzínský prezident Ševarnadz či poradce bývalého prezidenta Mubáraka.
V současné době působí jako ředitel Centra pro mezikulturní dialog a překlady. Je rovněž
šéfredaktorem a spoluzakladatelem elektronického magazínu Arab-West Report, který založil
společně se svojí ženou, koptskou křesťankou.
Během Festivalu arabské kultury povede Drs. Hulsman dvě přednášky pro veřejnost.
„Jsem velmi rád, že se mohu festivalu zúčastnit. Média často poskytují jednostranný pohled na velmi
složitou problematiku, o níž máme příliš málo informací. Ve svých dvou přednáškách se zaměřím na
egyptské křesťanství a novou rozporuplnou ústavu.“
První z přednášek s názvem Současná situace koptských křesťanů v Egyptě proběhne v pátek 5.
dubna od 14.00 v budově FF ZČU (Sedláčkova 15, místnost SP 319), druhá nazvaná Nová egyptská
ústava: zažehnání krize nebo počátek islamizace? se uskuteční v úterý 9. dubna od 12.00 tamtéž.
Drs. Cornelis Hulsman bude v České Republice od 3. do 10. dubna. Jeho přednášky v rámci Festivalu arabské
kultury jsou realizovány díky podpoře projektu IHISTUD, který je jedním z partnerů festivalu. (Informace o
tomto projektu lze nalézt zde: http://www.arabfest.cz/partneri/38.)
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