
     

Konferenční výzva Centra pro studium populární kultury  

ve spolupráci s projektem H2020 COURAGE 

Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí? 

Ostrava, 27. - 29. 10. 2017  

Studium populární kultury a subkultur si za poslední léta našlo svou cestu i do českého  

a slovenského akademického prostředí. Každým rokem roste počet absolventských prací 

tematizujících tyto koncepty, řeší se výzkumné projekty a konají se konference, vychází 

překlady knih birminghamských klasiků. Většinou se jedná o více či méně smělé aplikace 

těchto konceptů na český a slovenský prostor, které se pohybují na poli literární vědy, 

historie, socio-kulturní antropologie, etnologie, politologie, sociologie, mediálních studií  

a dalších oborů. Po šesti letech od poslední česko-slovenské konference přichází CSPK  

s bilanční konferencí, která si klade za cíl zmapovat aktuální stav studia české, slovenské  

a československé populární kultury a subkultur, jeho výzkumné trendy a jeho včlenění  

do širší debaty společenských a humanitních věd. Tematické zaměření konference je tak 

v principu otevřené všem oblastem bádání o populární kultuře a subkulturách, které mohou 

zahrnovat různé oborové kontexty. 

Vzhledem k širokému vymezení konference, uvítáme jak návrhy na tematické panely,  

tak i jednotlivé příspěvky nebo postery.    

Na základě dosavadního tematického zaměření českého a slovenského výzkumu a aktuální 

témata řešená v rámci CSPK, plánujeme sekce zaměřené na: 

1. Stravování, jídlo a jeho komodifikaci 

2. Populární kulturu mezi městem a venkovem 

3. Subkultury, aktivismus a násilí 

4. Celebrity a jejich včlenění do debaty kulturních studií 

5. Gender, etnicitu, třídu a věk ve studiu populární kultury a subkultur 

 

Hlavní řečníci:  

 Petr A. Bílek  

 Juraj Malíček  

 Miroslav Vaněk  

 

Vybrané příspěvky budou publikovány ve zvláštním čísle odborného časopisu uplatnitelného 

v RIVu (např. Studia Ethnologica Pragensia, Mediální studia ad.) 



     

Návrh příspěvků, panelů i posterů do 31. 5. 2017 v jednom textovém souboru na e-mailovou 

adresu cspk@cspk.eu. 

Konferenčními jazyky jsou čeština a slovenština. 

Do 30. 6. 2017 bude vybraným účastníkům sděleno rozhodnutí o přijetí.  

Registrační poplatek prosíme zaplatit převodem na účet: 2900060868/2010 

IBAN: SK3983300000002900060868, BIC: FIOZSKBAXXX 

 studenti vč. doktorandů  ostatní 

do 30. 8. 2017 250,- Kč/10 EUR 400,- Kč/14 EUR 

do 15. 10. 2017 300,- Kč/12 EUR 500,- Kč/20 EUR 

po 15. 10. 2017 nebo na 
místě 

400,- Kč/14 EUR 600,- Kč/24 EUR 

 

V případě potřeby specifické textace na fakturu nám prosíme, dejte vědět do 15. 10. 2017.  

Faktury budou předány účastníkům při registraci na konferenci.  

Účastníkům bude zajištěno drobné občerstvení v místě konference.  

Programový výbor: 

 Ondřej Daniel, Centrum pro studium populární kultury, Brno 

 Martin Franc, Oddělení dějin Akademie věd, Masarykův ústav a archiv AV ČR, Praha  

 Robert Kulmiński, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet 

Warszawski, Varšava  

 Michaela Malíčková, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, 

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra  

 Miroslav Michela, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 

Historický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava 

 Karel Šima, Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha  

 Martin Dokupil Škabraha, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 

Ostrava  

Organizační výbor: 

 Jiří Andrs 

 Tatiana Ďuricová 

 Tomáš Kavka 

 Jakub Machek 

Další informace: http://cspk.eu/category/konference_a_cfp/konference-cspk/  

mailto:cspk@cspk.eu
http://cspk.eu/category/konference_a_cfp/konference-cspk/


     

Konferenčná výzva Centra pre štúdium populárnej kultúry  

v spolupráci s projektom H2020 COURAGE 

Kam kráča štúdium populárnej kultúry v českom a slovenskom prostredí? 

Ostrava, 27. – 29. 10. 2017 

Štúdium populárnej kultúry a subkultúr si za posledné roky našlo svoju cestu aj do českého  

a slovenského akademického prostredia. Každým rokom rastie počet absolventských prác, 

tematizujúcich tieto koncepty, riešia sa výskumné projekty a konajú sa konferencie, 

vychádzajú preklady kníh birminghamských klasikov, atď. Väčšinou ide o viac-menej odvážne 

aplikácie týchto konceptov na český a slovenský priestor, ktoré sa pohybujú na poli literárnej 

vedy, histórie, sociálno-kultúrnej antropológie, etnológie, politológie, sociológie, mediálnych 

štúdií a ďalších odborov. Po šiestich rokoch od poslednej česko-slovenskej konferencie 

prichádza CSPK so snahou o bilanciu. Konferencia si kladie za cieľ zmapovať aktuálny stav 

štúdia českej, slovenskej a československej populárnej kultúry a subkultúr, jeho výskumné 

trendy a včlenenie do širšej debaty spoločenských a humanitných vied. Tematické zameranie 

konferencie je tak v princípe otvorené všetkým oblastiam bádania populárnej kultúry 

a subkultúry, ktoré môžu zahrňovať rôzne odborové kontexty. 

S ohľadom na široké vymedzenie konferencie, uvítame nielen návrhy na tematické panely, 

ale aj návrhy na jednotlivé príspevky alebo posterové prezentácie.  

Na základe doterajšieho tematického zamerania českého a slovenského výskumu 

a aktuálnych tém riešených v rámci CSPK, plánujeme sekcie zamerané na: 

1. Stravovanie, jedlo a ich komodifikácia 

2. Populárna kultúra medzi mestom a dedinou 

3. Subkultúry, aktivizmus a násilie 

4. Celebrity a ich včlenenie do debaty kultúrnych štúdii 

5. Gender, etnicita, trieda a vek v štúdiu populárnej kultúry a subkultúr 

Hlavní rečníci: 

 Petr A. Bílek  

 Juraj Malíček 

 Miroslav Vaněk 

Vybrané príspevky budú publikované v špeciálnom čísle odborného časopisu, uplatniteľného 

v RIVe (napr. Studia Ethnologica Pragensia, Sborník Národního muzea, Mediální studia, atď.) 

Návrhy príspevkov, panelov a posterov môžete posielať do 31.5.2017 v jednom textovom 

súbore, na e-mailovú adresu cspk@cspk.eu. 

mailto:cspk@cspk.eu


     

Konferenčnými jazykmi sú čeština a slovenčina.  

Do 30. 6. 2017 bude vybraným účastníkom oznámené rozhodnutie o prijatí.  

Registračný poplatok prosím zaplaťte prevodom na účet: 2900060868/2010 

IBAN: SK3983300000002900060868, BIC: FIOZSKBAXXX 

 

 študenti vrátane 

doktorandov 

ostatní 

do 30. 8. 2017 250,- Kč/10 EUR 400,- Kč/14 EUR 

do 15. 10. 2017 300,- Kč/12 EUR 500,- Kč/20 EUR 

po 15. 10. 2017 al. na mieste 400,- Kč/14 EUR 600,- Kč/24 EUR 

V prípade potreby uvedenia špecifického textu na faktúru nám, prosím, dajte vedieť  

do 15. 10. 2017. Faktúry budú odovzdané účastníkom pri registrácií na konferencii. 

Účastníkom bude zaistené drobné občerstvenie na mieste konferencie. 

Programový výbor: 

 Ondřej Daniel, Centrum pro studium populární kultury, Brno 

 Martin Franc, Oddělení dějin Akademie věd, Masarykův ústav a archiv AV ČR, Praha  

 Robert Kulmiński, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet 

Warszawski, Varšava  

 Michaela Malíčková, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, 

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra  

 Miroslav Michela, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 

Historický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava 

 Karel Šima, Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha  

 Martin Dokupil Škabraha, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 

Ostrava  

Organizačný výbor: 

 Jiří Andrs 

 Tatiana Ďuricová 

 Tomáš Kavka 

 Jakub Machek 

Ďalšie informácie nájdete na: http://cspk.eu/category/konference_a_cfp/konference-cspk/ 

http://cspk.eu/category/konference_a_cfp/konference-cspk/

