
XX. brněnská česko-slovenská konference 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, 

 

Česká asociace slavistů 

spolu s Ústavem slavistiky FF MU,  

Literárním informačním centrem v Bratislavě, 

Slavistickou společností Franka Wollmana, 

a Středoevropským centrem slovanských studií 

si Vás dovoluje pozvat  

na  XX. brněnskou česko-slovenskou konferenci,  

která se koná  

 

ve středu 7. 12. 2016 od 9:30 v posluchárně A 31 Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity, A. Nováka 1, budova A, 3. poschodí 
na téma 

Český a slovenský kulturní a politický prostor 

(vzájemnost - nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, 

ústup – expanze) 
 

Tradiční brněnské česko-slovenské setkání je tentokrát tematicky zaměřeno na transcendenci 

jazyka, literatury a kultury do politiky a česko-slovenské vztahovosti. Tematicky se tak tato 

konference vrací k okruhům, jimiž tradiční brněnské česko-slovenské konference začínaly a 

k nimž se pravidelně vracely, tedy k serióznímu, nic nezastírajícímu zkoumání česko-

slovenských vztahů v historické perspektivě, včetně současného stavu a jeho možného vývoje. 

Jako vždy v případě brněnských česko-slovenských konferencí nejde jen o jazyk a literaturu, ale 

v tomto případě ještě mnohem silněji o širší kulturní souvislosti, politiku a často delikátní 

vztahy. Vítáni jsou lingvisté, literární vědci, kulturologové, etnologové, folkloristé, historikové, 

politologové, psychologové, sociologové a  další. 

 

Deadline přihlášek: 15. 11. 2016 

na níže uvedenou emailovou adresu.  

Uveďte prosím své jméno, pracoviště nebo jiný kontakt a název příspěvku. 

 

Berte prosím v úvahu, že termín elektronického zaslání příspěvků v celkovém rozsahu 

maximálně 10 normostran (tj. 18 000 znaků s mezerami, delší příspěvky budou vraceny) je 

31. 12. 2016.  
 

Poznámky prosím umisťujte pod čarou, názvy děl v textu i v poznámkách pište kurzívou, po 

uvedení autora uvádějte dvojtečku a poté název díla. Text opatřete klíčovými slovy (3-5 ř.) a   

abstraktem v jazyce příspěvku a v angličtině (do 10 ř.). 

Zasílejte prosím na níže uvedenou emailovou adresu. 

Těšíme se na setkání v Brně.    za pořadatele 

 

V Brně, 29. 8. 2016     

Ivo Pospíšil 

       email:      

                  Ivo.Pospisil@phil.muni.cz  

mailto:Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

