
 

 

 

 

Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy 
Call for papers 

 
Konference Institutu slavistiky Univerzity v Lipsku ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a 

Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy 

14. 2. – 17. 2. 2019; Univerzita v Lipsku 

Deadline pro přihlášení: 30. 7.2018 

 

Na Institutu slavistiky Univerzity v Lipsku se ve dnech 14. 2.–17. 2. 2019 uskuteční interdisciplinární 

konference s názvem „Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy“. 

V (trans)národním novočtení budou zkoumány dvě nejvýraznější osobnosti české literatury druhé 

poloviny 20. století: Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Mluvit se bude o nových metodologických 

přístupech k jejich textům a o jejich pozici v české a mezinárodní literatuře a kultuře. Přestože, nebo 

možná proto, že jsou Kundera a Hrabal z estetického hlediska jedinečnými tvůrci, lze vycházet z toho, 

že se oba autory – kteří z úzkého kontextu české literatury dosáhli světového vlivu, vyplatí sledovat z 

komparatistické perspektivy a rozšířit ji o mezinárodní kontexty.  

Cílem badatelského setkání je znovu číst Kunderu a Hrabala a kontextualizovat je z literárního a 

kulturologického pohledu. Vítané jsou také příspěvky, které hledají spojitosti a/nebo nespojitosti mezi 

Kunderou a Hrabalem. 

Jako možné tematické okruhy konference se nabízejí:  

 Utváření literárního kánonu: Hrabal a / nebo Kundera v národních literaturách a kulturách  

(v české, polské, ruské, německé, francouzské aj. literatuře) 

 Hrabal a Kundera jako součást kulturálních studií  

 Hrabal a/nebo Kundera intermediálně (např. Kundera a estetika nové vlny ve francouzském 

filmu šedesátých let) 

  Vlastní a cizí: změna kontextu a dvojjazyčnost  Milana Kundery  

 „Všednost“ v Hrabalových textech 

 Podvratnost smíchu v Hrabalových a Kunderových textech  

 

Anotaci Vašeho příspěvku (do 500 slov) a krátký životopis zašlete prosím nejpozději do 30. 7. 2018 

na adresu: silke.pracht@uni-leipzig.de 

Potvrzení o účasti na konferenci obdržíte do 30. 8. 2018. 

Konference bude vedena v němčině a češtině. Účastnický poplatek (na pokrytí denních nákladů): 60 

EUR. Plánovaným výstupem z konference je kolektivní monografie – sborník příspěvků. 

 Budeme se těšit na Vaši účast! 

 

Organizace: 
Jun.-Prof. Dr. Anna Artwińska (Institut slavistiky Univerzity v Lipsku), Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 
(Moravská zemská knihovna v Brně), Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Institut slavistiky Univerzity v Lipsku), 
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK v Praze) 

 
Konference se koná v rámci Českého kulturního roku v Lipsku.  
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