
CALL FOR
PAPERS

Konferenci pořádá Ústav věd o umění
a kultuře Filozofické fakulty díky dotaci
z RVO Jihočeské univerzity v Českých

Budějovicích na mimořádné aktivity.
Konferenční poplatek není vybírán,
pořadatel ale nemá možnost hradit

účastníkům náklady spojené s cestou
a pobytem. Konferenčními jazyky jsou

čeština, slovenština a angličtina.
 
 
 
 

Před šedesáti lety vydal Bob Dylan svoje
první, eponymní album. Jakékoli

ohlédnutí zpět do onoho času je ovšem
už zahlceno i bohatým děním, které jeho
následná tvorba po celých šest desetiletí
v kulturním prostoru generovala. Naše

konference vzhledem k enormnímu
množství tohoto materiálu nechce být jen

další povšechnou probírkou, která by
nabídla další roztroušené komentáře

k tunám papíru, které už byly o Dylanovi
popsány. Proto se zaměří na jeden

PŘIVLAST-
ŇOVÁNÍ

SI
BOBA 
DYLANA

Svůj návrh na příspěvek posílejte prosím
e-mailem s uvedením vašeho jména,
institucionální afiliace, názvu příspěvku a jeho
anotace v rozsahu do 1000 znaků. V případě,
že budete mít možnost zúčastnit se pouze
jednoho z obou konferenčních dnů, uveďte 
tuto okolnost v přihlášce. S příspěvky
přednášenými online formou
se nepočítá.

konkrétní tematický výsek, a tím je
přisvojování si (apropriace) Dylanovy tvorby.
Výběr témat by měl být rámován koncepty
kulturního transferu, transmediální či jiné
adaptace, aktualizace a významových posunů,
které vznikají, když určitý jev, rys či prvek
přeneseme z původního kontextu do kontextu
jiného. Geograficky by v centru zájmu měly
stát apropriace Dylanovy tvorby do prostoru
českých zemí a šíře i prostoru
středoevropského, časově je téma otevřené
čemukoli na ose posledních šedesáti let.

Termín pro nahlášení příspěvku je 15. září 2022.
Návrhy posílejte na adresu pbilek@ff.jcu.cz 

 
Přípravný výbor konference vybrané návrhy příspěvků sestaví

do tematických sekcí a o přijetí vašeho návrhu vás
bude informovat do 10. října 2022.

 
Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (pbilek@ff.jcu.cz), 

ředitel Ústavu věd o umění a kultuře FF JU
a hlavní organizátor konference

 

Konference se bude konat v Českých Budějovicích v sále Wortnerova domu
(U Černé věže 342) ve čtvrtek a pátek 24. a 25. listopadu 2022

od 10:00 do 18:00 po oba dny.
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