V Brně 3. prosince 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom jak vás, tak především vaše studenty, pozvali na sedmnáctý ročník Studentské
literárněvědné konference, kterou pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., ve
spolupráci s Ústavem české literatury a knihovnictví FF MU ve dnech 19. a 20. dubna - apríla
2018 v Brně. Zastřešující téma letošního setkání zní:

„Literatura a dokument. Literatura jako dokument.“
V rámci naznačené oblasti bychom se chtěli věnovat různým aspektům vztahu mezi
literaturou a dokumentem, zaměřit se na dokumentární hodnotu a potenciál uměleckých textů, na
vztah fikce a nefikčních historických svědectví, na problematiku autenticity a na mnohé další
otázky a souvislosti, jež v těchto kontextech vyvstávají, včetně teoretické reflexe a uchopení
daného tématu.
Navržené okruhy:
1. Nadčasovost a efemérnost literárních textů; próza, poezie a drama jako
dokument doby.
2. Literatura jako historický pramen.
3. Autentické dokumenty v literatuře, problematika autenticity v uměleckém díle.
4. Metodologické a teoretické přístupy (nový historismus, výzkumy vztahu mezi
fikční a historickou narací).
Konference se zaměřuje především na podporu studentské badatelské činnosti, jako
hosté jsou k diskusi velmi srdečně zváni také pedagogové z jednotlivých pracovišť.
Každou katedru či pracoviště mohou nově reprezentovat nejvýše tři účastníci. V případě
většího či naopak menšího počtu zájemců bude toto kritérium upraveno podle situace. Setkání je
určeno jak pregraduálním, tak doktorským studentům, u nichž ovšem předpokládáme, že se
již účastní i dalších odborných konferencí.
Akce je koncipována jako výběrová, podání přihlášky tedy neznamená automatickou
účast a pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout referáty, které se s vymezeným tématem
konference míjejí. Z toho důvodu a také v zájmu provázanosti příspěvků a následné diskuse
žádáme účastníky o zaslání krátké anotace jejich budoucího vystoupení. Jednacími jazyky jsou
čeština a slovenština, popřípadě angličtina (referenti, kteří zvolí němčinu či francouzštinu,
musí počítat s omezeným okruhem posluchačů, ale i v těchto jazycích je možno příspěvek
přednést; všichni jinojazyční mluvčí by ke svému referátu měli připravit jeho osnovu v češtině).

Veškeré informace, anotace konference, přihláška a podmínky účasti jsou
součástí přiložených propozic nebo je lze nalézt na webových stránkách konference na
www.ucl.cas.cz/slk/, kde si zájemci mohou projít i přehled předcházejících ročníků. Aktuální
informace jsou dostupné také na facebookové stránce akce. Jakékoli další dotazy rádi zodpovíme.
Pokud navržené téma konference koresponduje se zaměřením vašich seminářů, zadáním
ročníkové či diplomové práce nebo se společným odborným zájmem vás samých a vašich
nadějných studentů, budeme velmi rádi, vyzvete-li je k účasti,
na kterou se za pořadatele těší

Michal Fránek, Aleš Merenus a Barbora Svobodová.

Studenti konzultují svou účast včetně referátu s vyučujícími na své katedře, případně
s vedoucím své práce či školitelem. Každá katedra může vyslat nejvýše dva účastníky,
z toho maximálně jednoho postgraduálního studenta.
Jednací jazyky: čeština a slovenština, případně angličtina, němčina či francouzština (k
jinojazyčnému referátu je třeba připravit v češtině alespoň osnovu).
Referát: zásadně do 20 minut, tj. 7 normostran (12 600 znaků)
Naskenované přihlášky (a zároveň jejich textovou verzi ve wordu) s doporučením zasílejte
do 17. března - marca 2017 na adresu svobodova@ucl.cas.cz, popřípadě písemně na adresu
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. nebo Mgr. Aleš Merenus, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV
ČR, Květná 8, 603 00 Brno.
Přihláška není volně ke stažení na tomto webu, máte-li zájem se konference účastnit, prosíme,
abyste se obrátili na kontaktní osoby SLK na svých katedrách. Případně vám ji po konzultaci
zašleme (konference je výběrová). O přijetí či nepřijetí přihlášky budou uchazeči informováni
do konce března 2017.
Stránka SLK na facebooku

Studentská literárněvědná konference 2018
Propozice
Pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem české literatury a
knihovnictví FF MU.
Termín konání: 19.–20. dubna 2018
Místo: zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno.

Studenti konzultují svou účast, téma, obsah a podobu referátu s vyučujícími na své
katedře, s vedoucím své práce či školitelem. Součástí přihlášky je i jejich doporučení
příspěvku.

Referát: Na každý příspěvek bude v programu konference vyhrazeno 20 minut (v psané podobě
text o délce 7 normostran – 12 600 znaků). Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština, případně
angličtina, němčina či francouzština – k jinojazyčným vystoupením je zároveň třeba připravit v
češtině alespoň osnovu.

Naskenované přihlášky s doporučením (a zároveň jejich textovou verzi ve Wordu) zasílejte
do 16. března 2018 na adresu svobodova@ucl.cas.cz, popřípadě písemně na adresu Mgr. Michal
Fránek, Ph.D., nebo Mgr. Aleš Merenus, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, Květná 8,
603 00 Brno.
O přijetí či nepřijetí přihlášky budou uchazeči informováni do konce března nebo začátku dubna
2018.

V případě zájmu o ubytování doporučujeme mimobrněnským účastníkům obrátit se na některé
z následujících ubytovacích zařízení:
Správa kolejí a menz MU:

https://www.skm.muni.cz/hotel

Apartmány, hostel a penzion Jacob: https://jacobbrno.cz/
Hostel Eleven:

http://www.hosteleleven.com/cz/

Hostel a apartmány u Minoritů:

http://www.hosteleleven.com/cz/

Hotel Amphone:

http://www.amphone.eu/

Případně je také možné kontaktovat organizátory, kteří se pokusí se zajištěním noclehu pomoci.

Závazná přihláška k účasti
na Studentské literárněvědné konferenci 2018 v Brně

Jméno a příjmení, příp. titul:
Univerzita:
Fakulta:
Ústav/katedra:
Obor, ročník, stupeň studia:
Korespondenční adresa:
E-mail a telefon:
Název příspěvku:

Teze či anotace příspěvku (asi 10 řádků):

Doporučení katedry (kontaktní osoby SLK nebo vedoucího práce):

Případné poznámky (např. požadavek na zařazení příspěvku do programu konference v určitý
jednací den):

Datum:

Podpis:

