(mírně upravený text z e-mailu P. Šafaříka ze dne 4. března 2012)
Vážené kolegyně a kolegové,
rád bych tímto navázal na texty kolegů Miroslava Kunštáta a Oty Konráda o
zaměření KNRS (a IMS), a to praktickými poznámkami, především návrhy ohledně
relevantní literatury a nabídkou výsledků rešerše, kterou jsem k pojednávanému
tématu podnikl v uplynulých dnech.
Pan doktor Kunštát uvádí ve svém textu několik odkazů na literaturu k tématu, což je
pro naši debatu velmi cenné. Myslím, že bychom měli co nejdříve tyto a další zdroje
shromáždit a zpřístupnit si je ve formě readeru (bibl. údaje níže kopíruji z elektr.
katalogů bez další úpravy, resp. sjednocování, jen je dávám do uvozovek).
Jako příklad uvedu, že dr. Kunštátem zmiňovanou knihu „A user's guide to German
cultural studies / ed by Scott Denham, Irene Kacandes and Jonathan Petropoulos.
Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, c 1997“ nemá ani UK, ani Národní knihovna,
dokonce se – podle Souborného katalogu ČR – nenachází v žádné české veřejné
knihovně.
Stejné je to s tímto titulem, který by nás jistě také zajímal: „German studies :
zwischen Kultur- und Sozialwissenschaften ; [Beiträge zweier Tagungen ; vom 22.
bis 25. Mai 2001 fand ein Internationales Arbeitstreffen mit dem Titel Probleme der
Deutschlandstudien statt ; Workshop an der Universität Bremen vom 29. Juni bis 1.
Juli 2001] / Lothar Probst; Walter Schmitz (Hgg.)“.
Literaturu lze jistě zakoupit pro jinonickou knihovnu, zpravidla to trvá několik týdnů.
Drobnou – a jistě nadbytečnou – poznámku těm, kdo by také hledali literaturu k
tématu i v anglickojazyčných databázích atd.: spojení „german studies“ se zde ve
většině případů týká toho, co označujeme jako germanistika (tj. obor zaměřený
především filologicky a literárněvědně); doporučuji pátrat spíše po „Area Studies“ a
kombinovat to s hesly vážícími se k NMZ. Obecněji může prospět i pátrání po
předmětových heslech typu „Transregionale Studien“.
Při své rešerši jsem ohledně našeho tématu propátral i elektronické multidatabáze
JSTOR, Proquest a Ebsco, a sice s malými výsledky: řada zde dostupných příspěvků
se věnuje germanistice ve výše uvedeném vymezení a ještě v kontextu silně
specifickém (USA). Nicméně několik studií Vám všem ještě dnes rozešlu
prostřednictvím úložiště Uschovna.cz (spíše jen pro představu, co zmíněné databáze
nabízejí).

Dále posílám několik odkazů na instituce a(nebo) jednotlivé projekty
(konference), které snad také něco vypovídají o současných přístupech
k teritoriálním studiím:
- German Institute of Global and Area Studies/Leibniz-Institut für Globale und
Regionale Studien (GIGA):
http://www.giga-hamburg.de/index.php?file=schwerpunkte.html&folder=schwerpunkte
Hlavní okruhy výzkumu: http://www.gigahamburg.de/index.php?file=schwerpunkte.html&folder=schwerpunkte
(je třeba prokliknout jednotlivé body, např. „Forschungsschwerpunkt 3:“
http://www.giga-hamburg.de/index.php?file=fsp3.html&folder=fsp3)
- Forum Transregionale Studien (založeno v r. 2009)
www.forum-transregionale-studien.de
Zajímavá zpráva o jejich konferenci „Die Zukunft der Area Studies in Deutschland“ z
r. 2005: http://www.wiko-berlin.de/index.php?id=117
- Research Group on German Affairs, univerzita LMU v Mnichově
http://www.cap-lmu.de/english/projects/germany/index.php
- Masterstudiengang Interkulturelle Europastudien am Institut für Romanistik der
Universität Regensburg
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Romanistik/Institut/index.php?id=410
- University of Liverpool: Cultures, Languages and Area Studies
http://www.liv.ac.uk/info/pls/portal/tulwwwmerge.mergepage?p_template=m_lc&p_tuli
pproc=deptmodlist&p_params=%3Fp_dept_code%3DLC%26p_template%3Dm_lc
K obsahové stránce započaté debaty mám jen poznámku, že v podobných diskusích
v Evropě i v zámoří rezonuje také problematika globalizace, interdisciplinárně pak i
ve vztahu k oborům jako geopolitika a kulturální studia.
Závěrem si dovoluji dát k úvaze, zda by se nehodilo prohloubení vlastní orientace v
dané problematice propojit s výzkumným projektem (zároveň tedy snad i s větší
možností prostředků k nákupu relevantní literatury) – mohli bychom se analogicky k
nedávnému kolektivnímu projektu o německých historických ústavech v zahraničí
věnovat tématu „Area Studies v Německu“ nebo „Area Studies v německy mluvících
zemích“. Nepochybně bychom tak navázali na projekt o DHI i propojením s tématy
kulturní politiky, zahraniční politiky atd.
Pokud by byla shoda na tom, abychom v této fázi debaty opravdu shromáždili a
zpřístupnili si relevantní literaturu, a nebylo-li to již v úterý někomu svěřeno, nabízím
se ke koordinaci té věci v rámci KNRS: tj. ke sběru tipů a jejich shrnutí, po schválení

pak k objednávce literatury jinonickou knihovnou a následně – s asistencí pomvědů –
k přípravě readeru.
S pozdravem
Petr Šafařík

