KATEDRA BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
VE SPOLUPRÁCI

S ÚSTAVEM PRO ČESKOU LITERATURU AKADEMIE VĚD
ČESKÉ REPUBLIKY, V. V. I.,
PŘIPRAVUJÍ

CENOVOU BILANCI 2017
SEMINÁŘ NAD LITERÁRNÍMI DÍLY
VYDANÝMI V ROCE 2017,
JENŽ PROBĚHNE DNE 27. ČERVNA 2018 NA FF UP V OLOMOUCI.
Už popáté zveme do Olomouce na akci, která (v návaznosti na První bilanci pořádanou
pravidelně koncem roku Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze) hodlá přispět
k vyhledávání, prověřování a potvrzování hodnot současné české literatury a chce do tohoto
procesu přispívat především důkladnými analyticko-interpretačními reflexemi literárních děl
vydanými během uplynulého kalendářního roku, tentokráte tedy roku 2017, a následně se
dočkala nějaké ceny, popřípadě se jí měla dočkat. Předmětem reflexe může být také otázka,
nakolik jde o ocenění podložené, či naopak problematické. Účastníci semináře se mohou
zabývat rovněž skutečností, zda výsledky literárních cen, stejně jako mechanismy jejich
udílení nějak odrážejí aktuální trendy literárního dění, popřípadě stav jeho odborné reflexe i
čtenářské percepce.
S potěšením konstatujeme, že během předchozích ročníků se již vytvořilo jakési jádro
pravidelných účastníků, na které myslíme při formulování tohoto pozvání především. Naše
pozvánka ovšem míří také k dalším badatelům z domácích (popř. zahraničních)
bohemistických pracovišť, stejně jako k zástupcům médií, která se sledování současné české
literatury věnují. V neposlední řadě připomínáme, že naše snaha o rozšíření záběru tohoto
semináře i do oblasti slovenské literatury a kultury nezůstala oslyšena, tudíž budeme vděčni
za další příspěvky i z této oblasti.
Příspěvky ze semináře tvoří základ ročenkových publikací, přičemž tyto kolektivní
monografie jsou otevřeny i dalším přispěvatelům – publikování příspěvku tedy není svázáno
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s účastí na semináři. Redakční zpracování pak cílí k co největší vzájemné provázanosti a
komplementárnosti dílčích textů. V dané souvislosti však nutno konstatovat, že dosud se nám
podařilo vydat pouze svazky Cenové bilance 2013 a 2014, realizace publikací CB 2015 a 2016
na jistý čas uvázla, aktuálně ale můžeme slíbit, že koncem června už budou inkriminované
publikace vytištěny.
Snad vás naše pozvánka pozitivně oslovila a na letním semináři v Olomouci se
setkáme v počtu i složení takovém, jaké vyústí v přitažlivý a přínosný program a posléze
podnětnou i užitečnou publikaci.
Cestovné a ubytování si účastníci hradí sami, případně prostřednictvím vysílající
organizace.

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
hlavní organizátor semináře

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
ředitel ÚČL AV ČR, v. v. i.

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Franta (tomas.franta@upol.cz, mobil +420 737 534 465), KB
FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, CZ 771 80 Olomouc.
V Olomouci a Praze
2018-05-23
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