Quan hệ giữa người Séc đa số, người
Việt Nam và các dân tộc thiểu số khác
sống tại khu Praha-Libuš
Chúng ta sống chung với nhau hay
chỉ sống bên cạnh nhau?
Chúng ta giống nhau và khác nhau
những điểm nào?
Chúng ta nhìn nhau và cảm nhận
nhau như thế nào?
Điều gì khiến chúng ta lo lắng và điều
gì làm chúng ta vui?
Chúng ta kể gì về nhau?
Chúng ta sai ở những điểm nào?
Những mẫu rập khuôn che khuất thực
tế trước chúng ta như thế nào?

C

húng tôi mời tất cả những người quan
tâm đến dự buổi thuyết giảng về sự
chung sống của người Séc đa số, người
Việt Nam và những dân tộc thiểu số khác sống
tại khu Praha-Libuš và khu vực lân cận.
Xin mời quý vị đến dự buổi thảo luận về kết
quả thăm dò về sự chung sống nhìn từ phía
người Séc đa số và từ phía người Việt Nam
sống tại khu Libuš.
Thăm dò được Khoa tự nhiên học của Đại học
tổng hợp Sác-lơ tại Praha thực hiện trên cơ sở
đề xướng của Bộ Phát triển địa phương Cộng
Hòa Séc.
Buổi thuyết giảng được
tiến hành vào thứ hai ngày

16. 6. năm 2014
từ 18:00 giờ tại phòng ăn của trường tiểu học
Meteorologická, địa chỉ Meteorologická 181,
Praha 4 – Libuš
Chương trình:
18:00–19:00 Phát biểu của thị trưởng khu
Praha-Libuš và các đại diện của Khoa học tự
nhiên Đại học Sác – lơ Praha
19:00–20:00 Buổi thảo luận

Trở ngại nào quan trọng trong sự
chung sống?
Chúng ta có khác nhau không?

Buổi thuyết giảng cũng có phần thưởng
thức các món đặc sản của Séc và Việt Nam.
Chương trình kèm theo buổi triển lãm
ảnh về cuộc sống hàng ngày tại Libuši và
Písnice.
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