Přehled aktivit CSPK za rok 2021
V roce 2021 Centrum pro studium populární kultury pokračovalo ve svých
veřejných aktivitách, přičemž se jeho činnosti velmi dotýkala pandemická
situace. Nepříjemnostem ztráty veřejné prezentace čelilo zejména přesunem
velkého množství aktivit do on-line prostředí a přípravou projektů, které na
novou situaci reagují. V čase, kdy bylo možné setkávání, volilo hybridní formu
svých prezentací, které se podařilo profesionálně nastavit.
V první půlce roku 2021 se soustředilo na spolupráci s akademickým
univerzitním prostředím, když ve spolupráci s FF UK se představila i
reprezentativní část členů během přednáškového cyklu Kultura a společnost
v evropských dějinách, kterou vedl aktivní člen rady dr. Ondřej Daniel. Tyto
přednášky byly ve formě on-line zprostředkovány veřejnosti. Další významnou
aktivitou byla spolupráce s projektem GAČR P410/20-24091S
Překrásný nový svět: mládež, hudba a třída v českém postsocialismu, když se
CSPK zapojilo do přípravy workshopu k tomuto projektu v Olomouci. V tomto
smyslu organizace získala finance k realizaci projektu Workshop a digitální hub
„Východoněmecká a česká mládež, populární hudba a třída v časech
postsocialistické změny“ od Fondu česko-německé budoucnosti. V jeho rámci se
podařilo vytvořit online tematické česko-německé fórum, a rovněž značně
aktualizovat webové prostředí stránek. Na workshopu aktivně pracovala řada
členů praktickou pomocí i odbornými příspěvky.
Na valné hromadě v červnu 2021 bylo rozhodnuto, že dalším tématem bude Rok
dinosaurů, přičemž byl v průběhu prázdnin vytvořen teoretický roční plán
činnosti. Jako v minulých letech i v akademickém roce 2021/22 CSPK
spolupracuje s prostorem Kampus Hybernská, ve kterém byly v měsících říjenprosinec realizovány dvě tematické přednášky. Zároveň CSPK v souladu se svoji
strategií většího zapojení technologií do svých hlavně prezentačních činností
připravilo mezinárodní projekt Mapping and Boosting Digital Humanities in the
Visegrad region, jehož realizace se zhostil Ondřej Daniel. Hlavní aktivity, zejména
mezinárodní konference a tematické číslo s odbornými články se připravuje na
rok 2023.
V roce 2021 hospodařilo CSPK s vyrovnaným rozpočtem. Zisky plynuly
z poskytnutého grantového příspěvku Fondu česko-německé budoucnosti a
Visegrádského fondu. Výdaje pak tvořily zejména grafické práce související s
novým propagačním vizuálem (včetně loga) v online prostoru. Stav pokladny na
začátku roku byl 17 511,51 korun, na konci 341 725, 40,- Kč.

K realizaci projektu Česko-německého fondu budoucnosti CSPK získalo 58 000,Kč a vyúčtovalo 50 689,- Kč (Fondu zaslána vratka 7 534,- Kč). Z Visegrádského
fondu dostalo 325 335, 37,- Kč, které pokryjí aktivity na léta 2022-23.

Workshop:
18. června 2021, Olomouc
Mládež, hudba a třída v českém postsocialismu, CSPK ve spolupráci s FF UP
Olomouc a Metropolitní univerzitou Praha.

Vizuální přednášky
Kultura a společnost v evropských dějinách (seminář O. Daniel, Ústav světových
dějin FF UK)
25. 2. 2021 Počátky populární kultury (Jakub Machek),
8. 4. 2021 Kultura na koleni (Karel Šima),
22. 4. 2021 Gender a populární kultura (Blanka Nyklová),
29. 4. 2021 Šíření kultury: materiální a imaginární aspekty (Jiří Andrs),
6. 5. 2021 Kultura dětí a mládeže (Tomáš Kavka).
Rok dinosaurů:
12. 10. 2021 Hmota dinosaura (Tomáš Kavka, CSPK)
9. 11. 2021 Dinosauři ve videohrách (Jan Andrš, CSPK)
14. 12. 2021 Političtí dinosauři (Radek Buben, FF UK Praha)
Mimořádné akce:
28. 6. 2021 Valná hromada v Kampusu Hybernská

9. 9. 2021 výkop Roku dinosaurů na zahrádce v kolonii Cibulka

Finanční závěrka
Příjmy: 383 335, 37 Kč
Výdaje: 59 121, 48 Kč
Zůstatek v pokladně a na účtu k 31. 12. 2022:
341 725, 40,- Kč.

