Ústav slovanských a baltských jazyků Filozofické fakulty Univerzity Loránda Eötvöse,
Nadace svatého Vojtěcha pro středoevropská a východoevropská studia
a Filozofické výzkumné centrum Literárnĕvĕdný institut

svolávají mezinárodní vědeckou konferenci, která bude uspořádána
ve dnech 17. a 18. června 2021 v Budapešti na Ústavu slovanské a baltské filologie
Univerzity Eötvöse Loránda (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D) pod názvem

JINÝ KOLLÁR / KOLLÁR A TEN JINÝ
THE OTHER KOLLÁR / KOLLÁR AND THE OTHER ONE

Konference se opírá o tyto orientační teze:
Ján Kollár byl jednou z klíčových osobností středoevropské obrozenecké vlny a tři desetiletí
svého života prožil v Pešti. Toto mnohonárodnostní a dynamicky se rozvíjející městské
prostředí, v němž se setkávaly německá, maďarská i různé slovanské kultury, mu
poskytovalo ideální půdu k tomu, aby se aktivně zapojil do procesu formování moderních
středoevropských národů. Jeho díla hrála významnou roli nejen po stránce literární, ale i z
pohledu historie, archeologie, etnografie a lingvistiky a v oblasti cestopisných publikací,
neméně pak i v církevním a politickém životě. Cílem uvedené konference je:
-

-

prezentovat všechny důležité oblasti Kollárova celoživotního díla,
jakož i jeho úlohu sehranou při vytváření národních kulturních kánonů,
umožnit - za použití prostředků moderní literární vědy a historie - čtení Kollárova díla
novýma očima 21. století,
poskytnout prostor pro srovnání Kollára s podobnými evropskými osobnostmi a
snahami,
poukázat v jeho životním díle na slovanské, německé, maďarské, italské i jiné
vzájemné jazykové a kulturní konfrontace a zlomy,
ukázat Jána Kollára jako postavu stojící na hranici mezi alteritou a modernitou,
respektive mezi systémem paradigmat klasicismu a soustavou paradigmat
romantických,
zhodnotit jeho díla jazykovědná a etymologická v kontextu premoderní lingvistiky,
přehodnotit pozici jeho životního díla v dějinách moderní středoevropské vědy,
ukázat Kollára, jeho dílo, stejně jako jeho domácí i mezinárodní kontext a recepci ve
světle, které je – ať už z jakéhokoli hlediska – nové a relevantní.

Jazyky konference: angličtina, čeština, slovenština.
Na konferenci se lze přihlásit do 15. prosince 2020 na této e-mailové adrese:
kollarconference@seznam.cz

Každý uchazeč o účast vyplní a odešle přihlášku, která bude kromě potřebných osobních
údajů obsahovat i anotaci plánovaného referátu v rozsahu 800-1000 znaků (150-200 slov).
Účast na konferenci je bezplatná, cestovní náklady a ubytování přednášejících hradí vysílající
strana. Pokud by situace ohledně koronavirové pandemie stále neumožňovala fyzické konání
konference přímo v Budapešti, bude uspořádána ve stejném termínu v online podobě.
Konference proběhne v rámci výzkumného projektu Hungarika v díle Jána Kollára č. K124873 Národního úřadu pro výzkum, vývoj a inovace, který podporuje vydání diskusních
příspěvků ve sborníku. Termín vydání této publikace je 30. listopad 2021.
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