ZDROJOVÝ MATERIÁL č. 12
Mostar, Bosna a Hercegovina

Pohľadnica z obdobia Rakúsko-Uhorska poukazujúca na multikulturalizmus Mostaru zobrazením
významných objektov moslimskej a kresťanskej architektúry, okolo r. 1900
Zdroj: IKC Mostar, nájdené na Postwar images and Identities of Mostar, Emily Makas

Mostar a okolie, r. 2006: Mapa Mostaru z moderného turistického sprievodcu, ktorá svedčí o
pretrvávajúcom zobrazovaní monumentálnych architektonických pamiatok predstavujúcich rôzne
vierovyznania (moslimovia, pravoslávni a katolícki kresťania a židia) s cieľom predstaviť multikultúrny
obraz mesta
Zdroj: SrpskaKnjižarnidža B.M. Radovina, Mostar, nájdené na Postwar images and Identities of
Mostar, Emily Makas

1

Rakúsko-uhorská monarchia

Pohľadnica z prvej svetovej vojny v deviatich jazykoch Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorú zaslali
vojaci, aby informovali svojich blízkych, že sú ešte nažive
Text v deviatich jazykoch hovorí:
„Som zdravý a mám sa dobre.“
„Na túto pohľadnicu je zakázané dopisovať iný text.“
Zdroj: Vojenské múzeum, Budapešť, Maďarsko
Rakúsko-uhorská monarchia (v rokoch 1867 – 1918) bola politickým útvarom, ktorý tvorilo
mnoho rôznych národností a ktorý napokon na začiatku 20. storočia nahradili nové národné
štáty. Aké druhy kultúrnej a etnickej rozmanitosti možno rozpoznať na troch obrázkoch vyššie?

2

Sovietsky zväz

Sovietsky propagandistický plagát od B. Bilockého s názvom „S.R.S.R.“ (Mládež v boji za
Leninovu vec)
V bývalom Sovietskom zväze sa propaganda využívala na šírenie myšlienky federácie všetkých
národností v rámci spoločnej sovietskej identity. Tento plagát zobrazuje mladých občanov
Sovietskeho zväzu pochádzajúcich z mnohých etnických skupín.
Zdroj: Corbis



Aké je posolstvo tohto plagátu?
Myslíte si, že politický režim môže pre štát vytvoriť novú identitu a získať pre ňu všetko
obyvateľstvo?

3

Alsasko

Zdroj: Národný audiovizuálny inštitút (Institut National de l’Audiovisuel (Ina), Francúzsko
http://www.ina.fr/video/I00012267/temoignage-de-robert-loos-sur-l-identite-alsaciennevideo.html
Alsasko je región v srdci Európy – leží medzi Francúzskom a Nemeckom. Jeho strategická
poloha medzi týmito mocnými národmi spôsobila, že malo búrlivé a často i tragické dejiny.
Alsasania počas ostatných 150 rokov zmenili svoju národnú príslušnosť štyrikrát.
Pozrite si video, v ktorom starší muž rozpráva o dejinách Alsaska, a pouvažujte o tom, ako
jednotlivé zmeny ovplyvnili životy ľudí i pojem príslušnosti.
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