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Vážená paní kolegyně/vážený pane kolego,  
 

rádi bychom Vás informovali, že se ve dnech 10.-14. 8. 2021 uskuteční  
mezinárodní konference ZAHRANIČNÍ KONTEXTY ČEŠTINY  

 
pořádaná společně   

 
Ústavem bohemistických studií, Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem české literatury a 

komparatistiky FF UK s podporou projektu KREAS.  
Konference proběhne jako významná součást X. mezinárodního sympozia  

o češtině jako cizím jazyku   

BOHEMISTIKA 2021: Prostor pro setkávání jazyků, literatur a kultur,   
pořádaného v rámci 64. běhu Letní školy slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy  http://lsss.ff.cuni.cz/  

Bližší informace včetně přihlášky najdete na webových stránkách  
https://symp-ubs.ff.cuni.cz/ (budou zpřístupněny na počátku ledna 2021). 

Konference je zaměřena na tři tematické okruhy: (a) čeština v multilingvních komunitách (jazyk krajanských 
komunit, starých i nových); (b) čeština osvojovaná, vyučovaná a užívaná v jinojazyčném/zahraničním 
kontextu; (c) česká literatura v kontextu jiných jazyků a kultur. 

Program konference je koncipován s přihlédnutím k tomu, že v červnu 2021 proběhne v 
Praze také literárněvědný kongres na půdě Akademie věd ČR. Naše konference právě proto, že je spjata se 
sympoziem pořádaným v rámci Letní školy slovanských studií, akcentuje poněkud odlišné cíle: 
především podpořit setkávání všech těch, kteří zaštiťují a rozvíjejí výuku české literatury, kultury a jazyka po 
celém světě. Poskytuje prostor pro propojení jazyka, literatury, překladatelství, resp. kulturních studií, tak aby 
byly naplněny potřeby mezinárodního zkoumání a šíření češtiny. Věříme, že konference podstatnou měrou 
přispěje k naplnění cíle BOHEMISTIKY 2021: stát se opravdovým prostorem pro setkávání pedagogů a 
studentů češtiny z celého světa.  

Velmi si vážíme Vaší odborné činnosti v oblasti bohemistiky, dovolujeme si proto obrátit se na Vás s osobním 
pozváním; pokládali bychom si za čest a za přínos pro naše jednání, kdybyste mohl/a být naším hostem a 
zúčastnit se naší konference.   

Zároveň Vám s potěšením oznamujeme, že z finančních prostředků projektu KREAS – Kreativita a adaptabilita 
jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj Vám může být přiznán příspěvek ve výši, která umožní 
úhradu Vašich nákladů na cestu a na Váš pobyt v Praze po dobu konání celé akce.   

Těšíme se, že budeme mít příležitost se s Vámi osobně setkat, prezenčně, nebo distančně, jak podmínky 
dovolí.  

Přátelsky Vás zdraví organizační tým  

 

Libuše Heczková                          Svatava Škodová              Ivana Bozděchová 
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