
25. česko-polská meziuniverzitní konference 2016 
Uniwersytet Warszawski Warszawa – Univerzita Karlova Praha 

 
Pořádající pracoviště: Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a 

Ústav jazyků a komunikace neslyšících 

 
Literárněvědná sekce 

 

Sváteční a všední:  
člověk v literatuře a umění mezi posvátnem a každodenností 

 
Středa 19. 10. 2016 

 
9.00 Slavnostní zahájení konference  

(posluchárna č. 18, přízemí hlavní budovy FF UK, n. Jana Palacha 2, Praha 1) 
 

10.30 Začátek jednání v sekci  
(pracovna č. 18, přízemí Šporkova paláce, Hybernská 3, Praha 1)  

 
 

● 10.30 prof. dr hab. Joanna Goszczyńska: Codzienność w rzeczach ukryta (V. Macura: 
Guvernantka)  

● 11.00 prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski: Sacrum versus profanum w późnej filozofii 
Leszka Kołakowskiego (z paroma dodatkami).  

● 11.30 prof.  dr. Annalisa Cosentino: Hrabalovy konfrontáže každodennosti a dějin 
 

(12.00 – 12.30 diskuse) 

♣ 12:30 ‒ 13:30 přestávka na oběd 
 

● 13.30 Dr hab. Zaneta Nalewajk: Codzienność i religijność na pograniczu epok i kultur. 
Wierszalin. Reportaż o końcu świata Włodzimierza Pawluczuka i Piotra Tomaszuka 
 
● 13.50 doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.: Suspendované významy na cestě do Benátek. 
Každodennost a literárnost.  

 
● 14.10 PhDr. Václav Vaněk, CSc.: Eloa, Hilarion, Eon: filozofie lásky v epice Jaroslava 
Vrchlického 

 
● 14.30 Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.: Setkání s člověkem jako každodenní sakrálno. Kniha o 
lidech Věry Stárkové 

 
(14.50 ‒ 15.30 diskuse) 

♣ 15.30 – 15.50 přestávka na kávu a čaj 



 
● 15.50 Dr Joanna Królak: „Aby každý den byl sváteční“ ‒ festivita jako atribut stalinské 
kultury  

● 16.10 Mgr Aneta Daszuta:  Od rzeczy-dzieła do dzieła-rzeczy. Filtr wzniosłości z 
powszedniością w czeskiej refleksji estetycznej I połowy XX wieku 

● 16.30 Bc. Lucie Malá: Všednost světa „chiliasmu“ v próze Spas Ivana Matouška 

(16.50 – 17.30 diskuse) 
 

♣19:00 Společné setkání členů obou sekcí v podkrovním sále (č. 303) Šporkova paláce 
(Hybernská 3, Praha 1)  

 
 

 
 
 
 

Čtvrtek 20. 10. 2016 
 

(pracovna č. 18, přízemí Šporkova paláce, Hybernská 3, Praha 1)  
 
 

● 10.00 – 12.00  Kulatý stůl 
Česko-polská meziuniverzitní spolupráce  

v oblasti literární vědy a teorie literatury: včera, dnes a zítra 
 
 

Závěr konference 

 
Změna programu vyhrazena. 

S výjimkou referátů úvodní sekce má každý referent k dispozici 30 minut, z toho se počítá zhruba s 20 minutami 
na přednesení referátu a 10 minut na diskusi. 

 

 


