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YOUNG DEMOGRAPHERS

MLADÍ DEMOGRAFOVÉ
Sdružení Mladí demografové vzniklo pùvodnì jako neoficiální organizace
Ph.D. studentù demografie. U jeho zrodu na podzim roku 2009 stáli Klára
Tesárková a Ludìk Šídlo z KDGD PøF UK v Praze.
Do souèasnosti již probìhlo pod hlavièkou tohoto sdružení nìkolik
odborných semináøù a 3 mezinárodní konference. V rámci tìchto akcí
dostali studenti demografie a další zaèínající demografové prostor pro
prezentaci jejich výzkumu a diskusi s kolegy nebo odborníky z praxe.
Zatímco poøádané semináøe byly urèeny pøedevším pro èeské studenty jako
prostor pro diskusi nad problémy a výsledky jejich prací, mezinárodní
konference byly organizovány v anglickém jazyce, což umožnilo participaci
také zahranièních úèastníkù, navázání užiteèných kontaktù a poznání
demografického výzkumu realizovaného za hranicemi našeho státu.
Výstupy z dosud realizovaných akcí jsou dostupné na webových stránkách
sdružení na adrese http://demografove.estranky.cz. Z jedné z konferencí
byl vydán tištìný sborník abstraktù a CD s pøíspìvky v elektronické podobì.
Dnes jsou Mladí demografové (od roku 2011) zastøešující organizací všech
studentù doktorského studia demografie, kteøí pod její hlavièkou
organizují odborné akce i ménì formální setkání. Nadále se však stejnì
jako døíve zamìøuje na podporu zaèínajících demografù, studentù všech
stupòù studia i absolventù demografie nebo pøíbuzných oborù.
Mnohé akce jsou poøádány spoleènì se Studentským demografickým
klubem (PøF UK v Praze) nebo Spolkem mladých statistikù (VŠE v Praze).
Aktuální informace o plánovaných i realizovaných akcích jsou zveøejòovány
na webových stránkách.

Informace o Mladých demografech získáte na http://demografove.estranky.cz

STUDENT DEMOGRAPHIC CLUB

STUDENTSKÝ DEMOGRAFICKÝ KLUB
Studentský demografický klub je dobrovolnou organizací studentù všech
úrovní a specializací oboru Demografie Pøírodovìdecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, pøidružených oborù jiných vysokých škol a institucí
i dalších jedincù nám naklonìných. Klub pùsobí pod hlavièkou Èeské
demografické spoleènosti (ÈDS).
Myšlenka založení klubu byla formulována pøi studentských diskusích na
Albertovì na poèátku zimního semestru roku 2005. Na základì následného
dotazníkového šetøení, které prokázalo zájem studentù o takové sdružení,
vznikl Studentský demografický klub.
Díky ochotì èlenù Katedry demografie a geodemografie PøF UK a Èeské
demografické spoleènosti zapoèal klub svou èinnost XXXVI. konferencí ÈDS
konané v kvìtnu 2006 v Praze. Zde se klub také prvnì veøejnì prezentoval.
Hlavním cílem Studentského demografického klubu je pøedevším zvýšení
zájmu o demografii jako obor. Toho je dosahováno zejména
prostøednictvím navazování a udržování pøátelských vztahù mezi studenty
napøíè fakultou a ostatními èleny SDK. Zároveò jsou organizovány ménì èi
více formální aktivity, mezi nìž patøí rùzná setkání, filmový klub,
semináøe, diskuse se zvanými experty z praxe a další. Zámìrem je také
zprostøedkovat èlenùm SDK možnosti úèastnit se konferencí, pøednášek
a exkurzí.
Naším pøáním je, aby byl Studentský demografický klub podpùrným
sdružením, v rámci kterého si budou studenti demografie pomáhat,
navazovat kontakty a spolupracovat a tím napomáhat zvyšování povìdomí
o demografii a také prestiže tohoto oboru.

Informace o Studentském demografickém klubu získáte na http://sdklub.cz
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