
KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 

ODDĚLENÍ ZÁPADOSLOVANSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR  

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY V ZÁHŘEBU 

 

Vás zve na 

 

Mezinárodní vědeckou konferenci k 55. výročí samostatného studia českého 

jazyka a literatury v Záhřebu,  

která se bude konat 23.-24. října 2020 na Filozofické fakultě v Záhřebu 

 

 

Navrhujeme tato výzkumná témata:  

- Kapitoly z dějin české literatury (autoři, díla, literární období) 

- Recepce české literatury v Česku a ve světě  

- Česko-chorvatské a/nebo slavistické translatologické komparace  

- Jazyková kultura a standardizace češtiny  

- Srovnávací česko-chorvatská a/nebo slavistická témata z oblasti literatury, lingvistiky, 

historie a kultury  

- Bohemistika na univerzitách mimo ČR – zkušenosti a perspektivy  

- Výuka češtiny jako cizího jazyka  

- Česká menšina v Chorvatsku a ve světě  

Jsou vítána i další bohemistická témata z literární vědy, lingvistiky, glotodidaktiky, 

kulturologie, translatologie a historie.   

 

 

 



DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

Čas a místo konání konference: 23.-24. října 2020, Filozofická fakulta Univerzity v 

Záhřebu, Ivana Lučića 3 

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku pošlete do 15. června 2020 na  bohemistika55@gmail.com. 

Informaci o přijetí abstraktu autoři dostanou do 20. června 2020.     

Plánované trvání referátu: 15 minut 

Jazyky konference: všechny slovanské jazyky a angličtina  

Konferenční poplatek: 450 HRK (60 EUR) v případě včasné úhrady do 1. července 2020, 

600 HRK (80 EUR) do 15. září 2020; doktorandi 300 HRK (40 EUR) v případě včasné 

úhrady do 1. července 2020, 450 HRK (60 EUR) do 15. září 2020 

Konferenční poplatek se platí na účastníka (ne na příspěvek) a zahrnuje konferenční 

podklady, občerstvení při přestávkách, dva obědy, doprovodný kulturní program s rautem a 

náklady na publikaci příspěvků v recenzovaném sborníku. Náklady na cestu a ubytování si 

hradí sami účastníci.  

Bankovní spojení pro úhradu poplatku: 

Příjemce: Filozofski fakultet Zagreb 

Adresa: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb 

IBAN: HR1823600001101311177 

SWIFT: ZABAHR2X 

VAT: HR90633715804 

Variabilní číslo: 31-250-2102 

 

Důležité termíny: 

Termín pro přihlášení abstraktu: 15. června 2020 

Informace o přijetí abstraktu: 20. června 2020 



Úhrada konferenčního poplatku: se slevou za včasnou úhradu do 1. července 2020, poslední 

termín pro úhradu poplatku 15. září 2020. 

 

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR 

 

Předsedkyně: dr. sc. Suzana Kos, doc. (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

Tajemník: dr. sc. Matija Ivačić, doc. (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

 

dr. sc. Katica Ivanković, red. prof. (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 

dr. sc. Petar Vuković, izv. prof. (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

izr. prof. dr. Petra Stankovska (Oddělení pro slavistiku, Filozofická fakulta Univerzity v 

Lublani) 

doc. dr. Dobromir Grigorov (Fakulta slovanských filologií, Univerzita Sv. Kliment Ohridski v 

Sofii) 

Mgr. Martin Beneš, Ph. D. (Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky) 

Alen Novosad, vyšší lektor (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

Tena Šinjori, doktorandka (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

doc. PhDr. Eva Pallasová, CSc., vyslaná lektorka (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

 

Jménem organizačního a programového výboru: 

dr. sc. Suzana Kos, doc. 

a 

dr. sc. Matija Ivačić, doc. 


