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FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY V ZÁHŘEBU 

 

 

 
Vás zve na 

 

 

BOHEMIKON  

 
1. Mezinárodní vědeckou konferenci mladých bohemistů 

která se bude konat 13. – 14. května 2022 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: 13. – 14. května 2022, Filozofická fakulta Univerzity v 

Záhřebu, Ivana Lučića 3 

Přihlášení: Vyplněnou přihlášku pošlete do 1. března 2022 na bohemikon@gmail.com. 

Informaci o přijetí abstraktu autoři dostanou do 5. března 2022. Prosíme, abyste spolu s 

přihláškou poslali i doporučení vyučujícího nebo vedoucího vaší práce.     

Plánované trvání referátu: 15 minut 

 
Jazyky konference: chorvatština, čeština a angličtina 

 
Důležité termíny: 

 
Termín pro přihlášení abstraktu: 1. března 2022 

Informace o přijetí abstraktu: 5. března 2022 

Cestování a ubytování si hradí sami účastníci.  

 

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR 

 

 

 
Předseda: Matija Ivačić, doc. (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

 

Tajemník: Luka Barićević (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

 

 

 
Suzana Kos, doc. (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

Martina Pejić (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

Tomislav Perić (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

Sara Pokorni (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu 

Slavomira Ribarova, viša lektorica (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

Laura Sajko (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

Tena Šinjori, znanstvena novakinja (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 

Petar Vuković, izv. prof. (Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu) 
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Jménem organizačního a programového výboru: 

 
dr. sc. Matija Ivačić, doc. 

 

a 

 

Luka Baričević 
 


