Zrod novej veľmoci
Tlačová správa
Bratislava 26. novembra 2018
Už začiatkom decembra privítame na Slovensku nositeľa Pulitzerovej ceny. Študenti
a odborná verejnosť sa budú môcť osobne stretnúť s Ianom Johnsonom.
Čína je momentálne druhou najsilnejšou
ekonomikou sveta a významným hráčom
v medzinárodnom
priestore.
No
aké
myšlienky, viera a hodnoty stoja za jej
zrodom a vzostupom? Aké sú idey a nádeje
jej obyvateľov? Nositeľ Pulitzerovej ceny Ian
Johnson do Číny cestuje už 35 rokov,
a počas 20 rokov tam dokonca aj isté
obdobie žil. Vďaka tomu lepšie chápe
rozsiahle zmeny, ktorými najľudnatejší štát
sveta prešiel na ceste od chudobnej krajiny
k svetovej veľmoci.
Prednáška sa bude venovať týmto otázkam:
 Aká bola Čína, keď do nej prišiel Ian Johnson v roku 1984?
 Ako sa zmenila, keď sa v roku 1994 vrátil a ako sa vyvíjala počas nasledujúcich siedmich
rokov, keď v krajine žil?
 Ako sa zmenila, keď sa vrátil po sedemročnej neprítomnosti, aby v roku 2008 písal
o olympiáde?
 Je Čína iba „továrňou sveta“ alebo dokáže ponúknuť viac? Aké hodnoty zjednocujú jej
spoločnosť? Prečo ľudia cítili duchovnú krízu a to, že spoločnosť musí ponúknuť aj viac
než len ekonomiku?
 Koľko ľudí inklinuje k náboženstvu a viere, aby zaplnili toto duchovné prázdno?
 Čína sa nám javí ako komunistická krajina, ale v skutočnosti zažíva obrovský návrat
k náboženstvám. Vláda si to všimla a aktívne podporuje niektoré vyznania, ako napríklad
budhizmus a pôvodné náboženstvo Číny taoizmus. Čo to znamená byť Číňanom?
Prednášky spojené s diskusiou sa budú konať:
 3. decembra 2018 (pondelok) o 10.00 hod. v Historickej aule Univerzity P. J. Šafárika,
Šrobárova 2 v Košiciach
 5. decembra 2018 (streda) o 16.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo
námestie 6 v Bratislave
Živý prenos z bratislavskej prednášky je možné sledovať na:
www.nadaciatatrabanky.sk/johnson

Ian Johnson
Ian Johnson je nositeľom Pulitzerovej ceny, spisovateľom, ktorý sa zameriava na
spoločnosť, náboženstvo a dejiny. Takmer 20 rokov strávil v Číne ako študent a neskôr ako
korešpondent pre noviny Baltimore Sun a Wall Street Journal. Venoval sa makroekonomike,
vstupu Číny do Svetovej obchodnej organizácie a sociálnym otázkam. Johnson sa do Číny
vrátil v roku 2009. Momentálne píše pre viacero periodík, napríklad New York Times, New
York Review of Books a iné. Okrem toho učí a vedie postgraduálny program v Pekinskom
centre, pričom pôsobí aj ako poradca niekoľkých akademických časopisov a expertných
skupín. Johnson tiež pracoval v Nemecku ako novinár na voľnej nohe a prispieval do
niekoľkých periodík. Neskôr písal pre Wall Street Journal ako šéf nemeckej redakcie
a hlavný redaktor, pričom sa zameriaval na makroekonomické témy v Európe a islamský
terorizmus. Na Pulitzerovu cenu bol nominovaný dvakrát. Získal ju v roku 2001 za reportáže
z Číny. Dostal tiež dve ceny Zámorského tlačového klubu (Overseas Press Club), jednu
cenu Spoločnosti profesionálnych novinárov a Shorensteinovu novinársku cenu Stanfordskej
univerzity za články o Ázii v roku 2017. Vydal tri knihy: Divoká tráva, Mešita v Mníchove
a Duše Číny: Návrat náboženstva po Maovi, ktorá opisuje náboženskú obnovu Číny a jej
dôsledky pre politiku a spoločnosť. Niekoľkými kapitolami prispel do diel, ako sú Moja prvá
cesta do Číny, Čínske znaky a Oxfordské ilustrované dejiny modernej Číny.
Partneri projektu:
„Cieľom Nadácie Tatra banky je prinášať okrem grantových programov aj inšpiratívne
okamihy a stretnutia s výnimočnými ľuďmi. Nadácia Tatra banky hosťuje držiteľa Pulitzerovej
ceny v rámci svojho programu Osobnosti osobne už po ôsmykrát. Ponúka tak, predovšetkým
študentom vysokých škôl, unikátnu skúsenosť stretnúť sa s držiteľmi najprestížnejších
svetových ocenení. Je pre nás veľkou cťou, že tento rok prijal naše pozvanie spisovateľ Ian
Johnson. Verím, že téma jeho prednášky týkajúca sa Číny, na ktorú nazerá nielen z pohľadu
ekonómie, ale aj viery a hodnôt, bude podnetom k mnohým diskusiám.“
Igor Vida, predseda správnej rady Nadácie Tatra banky
„Jedným z najvýznamnejších cieľov našej univerzity je pokračujúca a prehlbujúca sa
internacionalizácia. K nej nemalou mierou prispievajú aj stretnutia s významnými európskymi
a svetovými osobnosťami. Som preto veľmi rád, že aj vďaka našim partnerom – Nadáciám
Tatra banky a Petit Academy – majú študenti Univerzity Komenského v Bratislave jedinečnú
príležitosť bezprostredného zážitku a diskusie už s ôsmou osobnosťou svetovej žurnalistiky
ocenenou Pulitzerovou cenou – spisovateľom, cestovateľom a znalcom Číny Ianom
Johnsonom. Okrem iných významných ocenení mu patrí aj Shorensteinova novinárska cena
Stanfordskej univerzity za články o Ázii v minulom roku. Aj preto verím, že jeho prednáška
o Číne, jedným z najrozhodujúcejších svetových hráčov a druhou najväčšou ekonomikou
sveta, bude na našej univerzite nielen jedinečným poznávacím zážitkom, ale aj vzácnou
inšpiráciou a potrebnou motiváciou ďalších profesijných a možno aj životných rozhodnutí
našich študentov.“
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

„Atmosféra na Slovensku je v posledných mesiacoch silno poznačená vraždou
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. V tejto atmosfére plní náš
spoločný projekt ešte väčšie poslanie. Nositelia Pulitzerovej ceny sú inšpirujúcimi
osobnosťami. Hnaní túžbou po pravde obetovali novinárstvu veľkú časť svojho života. Počas
svojich prednášok v Bratislave a Košiciach reprezentujú aj investigatívnych novinárov zo
Slovenska, s ktorými cítia spolupatričnosť. Takým je aj náš tohtoročný hosť Ian Johnson.“
Ján Pallo, člen správnej rady nadácie Petit Academy
Nadácia Tatra banky (www.nadaciatatrabanky.sk)
Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a
grantov prináša inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov
a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Hlavnou ambíciou Nadácie
Tatra banky je poskytovať priestor najlepším, aby sa mohli dostať ešte ďalej. Aktivity nadácie
sa okrem vzdelávania sústreďujú aj na oblasť podpory umenia a dizajnu.
Jedným z programov Nadácie Tatra banky zameraných na podporu vzdelania je program
Osobnosti osobne. V rámci tohto programu sa doposiaľ podarilo na Slovensku privítať
siedmich nositeľov Pulitzerovej ceny - Joshua M. Friedmana, Tima Weinera, Abigail
Goldman, Walta Bogdanicha, Jamesa B. Steela, Deborah Nelson, Marthu Mendoza;
siedmich nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu a ďalšie desiatky svetových vedeckých
osobností. Medzi ďalšie aktivity Nadácie Tatra banky patria otvorené grantové programy,
každoročné udeľovanie Ceny Nadácie Tatra banky za umenie a zamestnanecké programy.
Zuzana Böhmerová
manažér nadácie a sponzoringu
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk
02/5919 1450

Zuzana Žiaranová
hovorkyňa
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk
02/ 5919 1557

Univerzita Komenského v Bratislave (www.uniba.sk)
Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita, ktorá je dlhodobo
silnou značkou kvality na poli slovenského vysokoškolského vzdelávania. Nezaostáva však
ani v medzinárodnom meradle a ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje
vo viacerých prestížnych celosvetových rebríčkoch najlepších svetových univerzít.
Jej tradícia sa začala v roku 1919. Na jej 13 fakultách v súčasnosti poskytuje najširší výber
študijných programov, pričom mnohé z nich sú na Slovensku jedinečné. Každoročne vysiela
najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl na mobility
Erasmus+ a prijíma aj najviac študentov zo zahraničia. O kvalite vzdelávania svedčí
najnižšia nezamestnanosť a najvyššie platy absolventov na slovenskom pracovnom trhu.
Absolventi UK sa však nestratia ani v zahraničí.
Zároveň je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných
vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú už počas štúdia súčasťou významného
výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov.
Lenka Miller
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
lenka.miller@uniba.sk, 02/9010 9355

Nadácia Petit Academy (www.petitacademy.sk)
Nadácia Petit Academy už niekoľko rokov spoluorganizuje projekt SME V ŠKOLE, do
ktorého sa zapojili tisícky detí zo všetkých regiónov Slovenska. Pôvodný názov nadácie
Knihy školám sa v roku 2011 zmenil na názov Petit Academy a projekty nadácie sa rozšírili o
aktivity na univerzitnej pôde vo forme série prednášok THE BEST MEDIA TRADITIONS aj
vďaka úzkej spolupráci s ľuďmi z tímu anglických novín The Slovak Spectator.
Cieľom nadácie je podpora, rozvoj vzdelávania a jeho prepájanie s praxou; zachovanie
kultúrnych hodnôt, podpora poznávania kultúr a regiónov; zabezpečovanie multikultúrneho
dialógu, transferu vedomostí a skúseností zo zahraničia na Slovensko a naopak; zvyšovanie
informovanosti o aktuálnom dianí; zabezpečovanie zlepšenia prehľadu o stave spoločnosti.
Študentom, ako aj vyučujúcim poskytuje nadácia verejné prednášky, beletriu, noviny,
časopisy a iné typy kníh a publikácií. Realizuje tiež vlastné vzdelávacie projekty a okrem
iného pripravuje v spolupráci s pedagógmi pracovné zošity a učebné pomôcky. Nadáciu
založila v roku 2005 spoločnosť Petit Press, a. s., vydavateľ denníkov SME, Korzár,
mesačníka The Slovak Spectator, siete regionálnych týždenníkov MY a radu ďalších
periodík.
Ján Pallo
člen správnej rady nadácie Petit Academy
jan.pallo@spectator.sk
www.spectator.sk
02/5923 3306

