
KATEDRA ZA ČEŠKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

ODSJEK ZA ZAPADNOSLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI 

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 

poziva Vas na 

 

Međunarodni znanstveni skup povodom 55 godina samostalnog studija 

češkog jezika i književnosti u Zagrebu 

koji će se održati 23.-24. listopada 2020. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 

 

 

Predlažemo sljedeće istraživačke teme: 

- Poglavlja iz povijesti češke književnosti (autori, djela, književna razdoblja) 

- Recepcija češke književnosti u Češkoj i svijetu 

- Češko–hrvatske i/ili slavističke translatološke usporedbe 

- Jezična kultura i standardizacija češkog jezika 

- Poredbene češko-hrvatske i/ili slavističke teme s područja književnosti, jezikoslovlja, 

povijesti i kulture 

- Bohemistika na sveučilištima izvan Češke Republike – iskustva i perspektive 

- Podučavanje češkog kao stranog jezika 

- Češka manjina u Hrvatskoj i svijetu 

Otvoreni smo i za druge bohemističke teme iz znanosti o književnosti, lingvistike, 

glotodidaktike, kulturologije, translatologije i povijesti. 

 

 

 



VAŽNE INFORMACIJE: 

Vrijeme i mjesto održavanja skupa: 23.-24. listopada 2020., Filozofski fakultet Sveučilišta 

u Zagrebu, Ivana Lučića 3 

Prijava: Ispunjenu prijavnicu treba poslati do 15. lipnja 2020. na 

bohemistika55@gmail.com. Obavijest o prihvaćanju izlaganja autori će dobiti do 20. lipnja 

2020. godine.  

Planirano vrijeme izlaganja: 15 minuta 

Jezici skupa: svi slavenski jezici i engleski 

Kotizacija: 450 HRK (60 EUR) za ranu prijavu (rok za plaćanje: 1. srpnja 2020.), odnosno 

600 kn (80 EUR) za prijavu do 15. rujna 2020.; doktorandi 300 HRK (40 EUR) za ranu 

prijavu (rok za plaćanje: 1. srpnja 2020.), odnosno 450 kn (60 EUR) za prijavu do 15. rujna 

2020. 

Kotizacija se plaća po izlagaču (ne po izlaganju), a uključuje konferencijske materijale, 

osvježenje u stankama, dva ručka, popratni kulturni program sa zakuskom te troškove objave 

rada u recenziranom zborniku radova. Troškove puta i smještaja snose sudionici. 

Podaci za uplatu: 

Primatelj: Filozofski fakultet Zagreb 

Adresa: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb 

IBAN: HR1823600001101311177 

SWIFT: ZABAHR2X 

VAT: HR90633715804 

Poziv na broj: 31-250-2102 

 

Važni datumi: 

Rok za prijavu sažetka: 15. lipnja 2020. 



Obavijest o prihvaćanju sažetka: 20. lipnja 2020. 

Uplata kotizacije: rana uplata do 1. srpnja 2020., zadnji rok za uplatu 15. rujna 2020. 

 

ORGANIZACIJSKI I PROGRAMSKI ODBOR 

Predsjednica: dr. sc. Suzana Kos, doc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 

Tajnik: dr. sc. Matija Ivačić, doc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 

 

dr. sc. Katica Ivanković, red. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 

dr. sc. Petar Vuković, izv. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 

izr. prof. dr. Petra Stankovska (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v 

Ljubljani) 

doc. dr. Dobromir Grigorov (Fakultet slavenskih filologija, Sveučilište Sv. Kliment Ohridski 

u Sofiji) 

Mgr. Martin Beneš, Ph. D. (Ústav pro jazyk český Akademie věd České Republiky) 

Alen Novosad, viši lektor (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 

Tena Šinjori, znanstvena novakinja (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 

doc. PhDr. Eva Pallasová, CSc., ugovorna lektorica (Filozofski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu) 

 

U ime Organizacijskog i programskog odbora: 

dr. sc. Suzana Kos, doc. 

i 

dr. sc. Matija Ivačić, doc. 


