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srdečně zve na svou 3. výroční konferenci

Židovská Praha Pozdní renesance 
a její reflexe: nové Pohledy

i. sympozium 23. října 2014, clam-Gallasův palác, husova 20, Praha 1

Židovská přítomnost v Praze a zejména pak její tzv. zlatý věk ve druhé polovině 16. století a na počátku 17. století představuje od vzniku 
židovské historiografie jednu z přirozených křižovatek zájmu badatelů, navíc je inspiračním zdrojem urbánního folklóru a umělecké tvorby. 
Konference je členěna do dvou částí. První z nich představuje vybraná aktuální témata akademického výzkumu jak pozdně-renesanční 
židovské Prahy, tak ohlasů tohoto tématu v moderní literatuře a umění. Druhá část se soustřeďuje na problematiku židovského knihtisku 
v raně moderní době rudolfinské Prahy a českých zemí.

n 9:30
Úvodní slovo
Pavel sládek (ff Uk): raně moderní židovská Praha – lokální 
a globální pohled

key-note 
lucie storchová (av Čr, fhs Uk): literární pole, reprezentace, 
učenecké praktiky. k současným trendům v bádání 
o (středoevropském) humanismu

respondent – Pavel sládek (ff Uk): koncept renesančního 
humanismu a teoretické přístupy ke studiu raně moderních 
židovských kulturních dějin ve středo-východní evropě 

přestávka na kávu 10:30–10:45

n 10:45
Marie Buňatová (centrum pro kulturní a sociální studie, Praha): 
obchod a finančnictví pražských Židů v 16. století

n 11:15
arno Pařík (Židovské muzeum v Praze): Praha – krakov – 
Benátky: Urbanismus židovských sídlišť

přestávka na kávu 11:45–12:00

n 12:00
daniel soukup (av Čr, ff UPal): List rabi Samuele rabi Izákovi: 
předběžná zamyšlení

n 12:30
josef záruba-Pfeffermann (ff Uk): navštívení Panny Marie jako 
obraz setkaní církve a synagogy

přestávka na oběd 13:00–14:00

n 14:00
Milan Tvrdík (ff Uk): historické romány Maxe Broda z rudolfinské 
Prahy. román o knížeti reubenim

n 14:30
viera Glosíková (Pedf Uk): Pražské židovské ghetto 
v povídkovém souboru leo Perutze Noc pod Kamenným mostem.

n 15:00
jiří holý (ff Uk): Rabínská moudrost jaroslava vrchlického 
a Pražský žid josefa jiřího kolára

15:30 – závěr konference

ii. kolokvium 6. listopadu 2014; 10-16 hod 
Pražské centrum židovských studií ff Uk celetná 20, 2. p., č. m. 238

heBrejská kniha (nejen) v rUdolfinské Praze
Účastníci kolokvia: Marie Buňatová (centrum pro kulturní a sociální studie, Praha) • andrea jelínková (av Čr)

konstanze kunst (University of Pennsylvania) • lucia raspe (Goethe-Universität frankfurt) • david rotman (Tel aviv University)
olga sixtová (ff Uk) • Pavel sládek (ff Uk)

kolokvium probíhá ve spolupráci s knihovnou Židovského muzea v Praze.

Spolupořadatelem konference je Archiv hl. m. Prahy.


