
 

 

 

 

Pozvánka a přihláška na multi-oborovou vědeckou konferenci 

Vědecké diskurzy Balkánu se zaměřením na 
problematiku Bosny a Hercegoviny 

24. května 2013 

FHS UK, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice 

 

O konferenci: 
 
Balkán patří mezi ty regiony, kterým česká věda opakovaně a systematicky věnuje pozornost. Tento zájem 
pak překračuje státní hranice a čeští/středoevropští badatelé navazují spolupráci se zahraničními 
odborníky. Poznání o Balkánu v českém prostoru se tak nejen rozšiřuje, ale také diverzifikuje - jak s 
ohledem na oborová východiska, tak s ohledem na perspektivy, s nimiž přistupují ke sledovanému 
problému. Můžeme dokonce říci, že dynamický a kulturně a etnicky mnohovrstevnatý region Balkánu různé 
diskurzy dokonce generuje. 
 
V rámci naší konference bychom rádi vytvořili další prostor právě pro prezentaci a komparaci nejrůznějších 
diskurzů o Balkánu, které předkládá nejen česká věda, ale také v českém prostoru vlivní zahraniční 
odborníci. Naším záměrem je opět otevřít na Fakultě humanitních studií UK v Praze platformu pro setkání 
balkanistů, resp. odborníků různých oborů, jejichž regionem výzkumu se stal Balkán. Antropologové 
etnologové, historici, lingvisté, politologové a sociologové přinášejí vlastní perspektivy. V jejich studiích je 
Balkán reprezentován různě. Nelze jej uchopit bez poznání dějinných událostí a politického vyjednávání. 
Je místem, kde žijí nejen příslušníci státních národů, ale také minority, a mezi nimi i minority Čechů a 
Slováků. Stejně tak mnoho původních obyvatel Balkánu směřuje do střední Evropy. V tomto smyslu se 
nabízejí nejen otázky demografické proměny populací, ale také dynamika sociálních sítí a kultury, které 
determinují pozici obyvatel Balkánu v globalizovaném světě. 
  
S ohledem na náš zájem bychom rádi konferenci rozdělili do dvou bloků. První komplexní, by se věnoval 
diskurzům Balkánu (i v perspektivě různých státních útvarů) jako specifickému regionu globalizovaného 
světa. Druhý dílčí by se pak zaměřil na pozici Bosny a Hercegoviny v kontextu současných politických a 
vědeckých diskurzů. V návaznosti na tento druhý blok bude připraven také doprovodný program, který 
zprostředkuje další v ČR přítomné, nebo tímto nabídnuté diskurzy o Bosně a Hercegovině. 
 
Konference otevře prostor pro mezioborový dialog, který umožní promýšlet dané téma nejen z různých 
perspektiv ale také v různých časových rovinách. Tematizace daného problému je klíčová pro vytváření 
mostů v chápání sociální reality v regionu, který není z hlediska interpretace (diskurzů) jednoznačný. 

 



 

 

Oblasti zájmu: 
 
1. Historický vývoj a politická vyjednávání v regionu 
2. Lidé na Balkánu a jejich kultura 
3. Každodenní život na Balkánu v kontextu globalizovaného světa 

 

Termín konání: 24. 5. 2013 (případně i 25. 5. v závislosti na množství příspěvků) 

Konferenční poplatek: 150,- Kč 

Místo konání: FHS UK, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice (budova je bezbariérová) 

Program: Konference se bude odehrávat po většinu dne a je rozdělená na dva na sebe navazující bloky. 
Hlavní téma tvoří současné vědecké diskurzy Bosny a Hercegoviny, které chceme prezentovat v širším 
kontextu Balkánu. Součástí konference rovněž bude promítání etnografického filmu. V podvečer bude 
následovat vernisáž fotografií z Bosny a Hercegoviny a tvorby současných mladých umělců ve foyer 
budovy Fakulty humanitních studií UK v Jinonicích doprovázená autorským čtením bosenské poezie. Celý 
den bude zakončen slavnostním rautem v bosenském stylu za doprovodu balkánské hudby.   

Termín zaslání přihlášky aktivního účastníka: 30. 4. 2013   

Přihlášku zašlete na e-mail: konference.balkan@gmail.com 

 

Případné dotazy a přání směřujte na tuto emailovou adresu nebo na organizátory: 

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. – mirjam.moravcova@fhs.cuni.cz 

PhDr. Dana Bittnerová, Csc. - dana.bittnerova@seznam.cz 

Mgr. Markéta Slavková - slavkova_market@yahoo.com 

Bc. Ivana Skenderija - ivana.skenderija@gmail.com 

 

Součástí konference bude lahodné občerstvení. Těšíme se na Vás v květnu! 
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Přihláška 

Jméno, příjmení, 
titul 

 

 

Telefon  

 

E-mail  

 

Instituce  

 

 

Přihláška příspěvku 

Konference se budu účastnit (označte křížkem): 

A) s příspěvkem  

 

Přeji si publikovat text v 
monografii 

 

B) bez příspěvku  

 

Název příspěvku  

 



 

 

Anotace (200-250 slov)  

 

Informace k organizaci 

Na místě je k dispozici počítač a dataprojektor pro prezentace k příspěvkům, které by neměly přesáhnout 
30 minut (20 minut + 10 minut diskuze). Zároveň je zajištěná možnost videoprojekce, přičemž vítáme i 
prezentace ve formě krátkých etnografických filmů. Pokud byste měli další požadavky na technické 
vybavení, prosím, uveďte je v následující sekci. Kreativitě se meze nekladou!  

Rovněž jsme připraveni Vám pomoci se zajištěním ubytování. 

 

Poznámky a připomínky, speciální požadavky na technické vybavení apod. 

 

 
 

 

  

 


