V Praze, 29. srpna 2016
Vážená paní / Vážený pane,
Památník Šoa Praha letos již podruhé připomene vypravení prvního židovského transportu z Prahy veřejným
setkáním nazvaným BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY 2016. Rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k účasti.
Proč bubnujeme:


Chceme vyjádřit aktivní postoj ke stále se opakujícím závážným projevům zla ve společnosti
a k pasivitě lidí v kritických okamžicích minulosti i současnosti.



Bubnujeme proti tichu mlčící většiny a připomínáme příběhy těch, kteří v zásadních chvílích nemlčeli.



Hledáme nový způsob dialogu o odkazu příběhů dvacátého století.

Na nádraží Praha-Bubny, odkud bylo deportováno na 50 000 českých židů, dnes vzniká Památník ticha Bubny,
který se stane místem pro veřejný dialog o odkazu holocaustu pro dnešní svět.
Jedním z důležitých inspiračních zdrojů pro budoucí koncepci vzdělávacích programů Památníku ticha Bubny je
projekt profesora Philipa Zimbarda nazvaný Hrdinská imaginace, který pracuje s příklady překvapivých hrdinských
činů v mezních situacích a jehož cílem je inspirovat a připravit “obyčejné” lidi pro roli tzv. “hrdinů
v záloze”. Setkání s profesorem Zimbardem a prezentace jeho projektu proběhne 18. 10. 2016 v Centru
současného umění DOX v Praze.
Výzvou k účasti na akci BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY bychom Vás rádi inspirovali ke spolupráci a diskusi
o polohách hrdinství v současnosti a o přístupech moderního vzdělávání k odkazu minulosti.
Jak se zapojit:
 Nechte se inspirovat příběhy ze souboru Pamět‘ národa: www.pametnaroda.cz
 Připojte se k výzvě BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY 2016 registrací na:
www.bubny.org/cz/bubnovani-pro-bubny/chci-se-zapojit
 Hledejte se svými studenty hrdinské příběhy a staňte se STRÁŽCEM PAMĚTI (výsledky veřejné
polemiky o hrdinství minulosti a současnosti budou citovány dne 16. října 2016 při BUBNOVÁNÍ PRO
BUBNY, které se bude v letošním roce odehrávat na více místech republiky a světa):
www.bubny.org/cz/bubnovani-pro-bubny/strazci-pameti
 Případné dotazy zasílejte na e-mail: drumming@bubny.org
BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY je partnerskou událostí Festivalu demokracie Konference FORUM 2000, jehož hlavní tezí
je ODVAHA PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST.
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