Občanské sdružení Téma dne zve na čtvrtý ročník festivalu Jeden svět v Mladé Boleslavi
Mladoboleslavské občanské sdružení Téma Dne připravilo již čtvrtý ročník mezinárodního festivalu
dokumentů o lidských právech Jeden Svět v Mladé Boleslavi, který se uskuteční v termínu 18 - 23.
března 2013. Na filmové projekce mohou diváci přijít do Vzdělávacího centra Na Karmeli, Kavárny
literární Na Kozině a do Ekocentra Zahrada. Chybět nebude ani doprovodný program v podobě
veřejných debat, výstav, závěrečného koncertu či sobotního filmového maratonu. V rámci festivalu
budou probíhat také speciální projekce pro školy.
Festival Jeden Svět, který upozorňuje na aktuální socio-kulturní, právní či environmentální otázky,
letos přichází s hlavní tematickou kategorií Bojíte se snášet?, která už svým názvem otevírá
problematiku netolerance a diskriminace ve společnosti. A právě možností spolupráce osob
z různých prostředí a s odlišnými potřebami se bude zabývat již zahajovací večer. Ten nabídne
projekci filmu Všichni spolu z prostředí německé základní školy Berg Fidel, která funguje podle
principů inkluzívního vzdělávání. Základním principem tohoto pojetí je totiž individuální přístup ke
všem žákům, mezi něž patří děti zdravé i hendikepované, děti odlišných národností či rozdílného
věku. Na projekci naváže beseda o možnostech vzdělávání v České republice za účasti bývalého
ministra školství Ondřeje Lišky.
Další beseda je pro festivalové návštěvníky připravena na středu 20. 3. 2013, tentokrát na téma
Bojíte se snášet?: Zdravotní postižení, a naváže na projekci českého snímku Chudoba cti netratí,
jež sleduje osud tří matek samoživitelek. Hosté besedy, mezi nimiž nebude chybět ani zástupce
z řad rodičů pečujících o dítě s hendikepem, se budou zamýšlet nad problematickým vnímáním
zdravotně postižených občanů širokou veřejností a pokusí se navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení
tohoto stavu. Besedu moderuje redaktor ČT Martin Veselovský.
Filmové projekce mnohou zájemci navštěvovat až do soboty 23. 3. 2013, kdy festival nabízí celoodpolední maraton v Kavárně literární. Stejně jako v předešlých letech se diváci mohou těšit také
na tradiční páteční hudební nadílku v klubu U-Turn, tentokrát v režii kapel Prádelna (Hořice) a
Vyčůrat a spát (Praha).
Kompletní program, včetně filmových upoutávek, je k dispozici na www.temadne.cz/jedensvet.

