Muzeum hlavního města Prahy
Výstavy:

Praha a její dcery

5. 10. 2011–15. 4. 2012
hlavní budova muzea
Výstava hledí na (pražskou) historii očima obyvatelek Prahy od pravěku až do poloviny 20. století
a seznamuje nás s jejich osudy. Zprostředkovává ženský svět a řešení genderové otázky v průběhu času,
seznamuje návštěvníka s některými významnými ženami spojenými svým životem s historií Prahy, zaměřuje se i
na obecné ženské archetypy a genderové stereotypy. Ženský a mužský svět v současnosti, resp. od poloviny 20.
století, bude reflektován v živém klubu − prostřednictvím různých setkání, diskusí a přednášek.
Až přijdete večer z výstavy…
…můžete otevřít webové stránky Městské knihovny v Praze s názvem Praha a její dcery www.dceryprahy.cz
a pokračovat ve čtení příběhů žen, které se snažily změnit svět kolem sebe. Projekt e-knihovny je partnerským
projektem stejnojmenné výstavy Praha a její dcery Muzea hlavního města Prahy. Jeho obsahem jsou především
zajímavé tituly ženské literatury počátku minulého století, které Městská knihovna v Praze uchovává ve svých
fondech a nyní zpřístupňuje i v elektronické podobě. Na stránce www.dceryprahy.cz tak naleznete pohled
několika zajímavých žen na svět začínajícího 20. století a jejich místo v něm. E-knihy si můžete stáhnout zcela
zdarma, a to v několika různých formátech vhodných ke čtení ve čtečkách elektronických knih nebo v chytrých
mobilních telefonech.

Cyklus sobotních seminářů,
na historická i aktuální témata týkající se ženského světa a života i genderové problematiky
čtyři přednášky s následnými diskusemi na daná témata.Kdy: jednou za měsíc v sobotu od 10 do 16,30 hodin
Místo: čítárna výstavy „Praha a její dcery“. Vstupné: 50,- (na celý seminář), 30,- (na méně než 4 přednášky).

17. března
Veřejná žena v proměnách doby
10.00 doc. PhDr. Dana Musilová CSc.– Nechceme být klíčem od špajzu aneb jak ženy vstoupily do
politiky
11.30 Mgr. Denisa Nečasová Ph.D. – Proklamace rovnoprávnosti a skutečnost: od únorového
převratu do pražského jara
13.30 Mgr. Kateřina Kuthanová-Bednářová – Soukromý nebo veřejný zájem?: výtvarná tvorba žen v
19. století
15.00 PhDr. Eva Kalivodová Ph.D. – Literatura jako politika: české spisovatelky v poslední třetině
19. století

