LN slaví 120 let
Lidové noviny slaví v roce 2013 už 120 let od svého založení.
Za dobu své existence si vybudovaly pověst nejserióznějších novin
a staly se médiem kulturních a společenských elit. U příležitosti
120. výročí připravila redakce na rok 2013 sérii přednášek
na českých univerzitách, rozsáhlou výstavu fotografií, tři velké
konference a řadu dalších akcí.
Program
Leden

Vyhlášení soutěže o studentské stipendium (50 000 Kč)
Lidové noviny ocení nejzajímavější diplomové práce na téma „Vliv médií na současnou
českou společnost“.

Hledáme originál prvního vydání Lidových novin.
Nálezce nejstaršího vydání Lidových novin získá zvláštní odměnu.

Únor, březen, duben

Přednášky na vysokých školách
Autoři Lidových novin přednáší na předních českých vysokých školách a diskutují se
studenty o roli médií ve společnosti.

Duben

Lidové noviny jako český (a moravský) kulturní a literární
fenomén 20. století
Literárně–historický seminář Jiřího Peňáse o vlivu a působení Lidových novin.

Květen

Ochrana osobnosti v internetovém věku
Právnická konference Tomáše Němečka se koná v Brně a věnuje se problematice
tiskových sporů a ochraně osobnosti.

Hlavní partner 120. výročí LN
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Červen

Seminář o vývoji redakční politiky Lidových novin v 90. letech
Porevoluční konstituování postojů a zásad redakce.

Červenec, srpen

Literatura v Lidových novinách
Povídková série předních českých literátů každou prázdninovou sobotu v LN.

Červenec, srpen, září

Lidové noviny ve veřejném prostoru
Oceňovaní fotografové Lidových novin vybrali nejdůležitější a nejzajímavější záběry
svých objektivů. Prezentovat je budeme během léta ve velkých českých městech.

Září

Česká škola 21. století
Konference o vzdělávání proběhne ve spolupráci s hlavním partnerem
Českou spořitelnou.

Říjen

Vyhlášení výsledků soutěže o stipendium
Vyhlášení nejlepší studentské práce na téma „Vliv médií na současnou českou
společnost“.

Listopad

Co jsme udělali se svobodou?
Mezinárodní česko–polská konference o vítězstvích a prohrách disentu ve společnosti po
roce 1989.

Prosinec

Vyhlášení Knihy století a Knihy roku
Tradiční prestižní soutěž Lidových novin. Tentokrát osobnosti vyberou i knihu století.

Více informací o programu, fotky a další podrobnosti najdete na adrese:
120let.lidovky.cz nebo na Facebooku Lidových novin.
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