
Kolokvium tematicky navazuje na předchozí vědecké setkání v roce 
2016 – Fines – Limes – Termini: Hranice mezi státy, národy i konfe-
semi, které přineslo řadu zajímavých podnětů. (Vybrané příspěvky 
z tohoto kolokvia jsou publikovány v časopise Studia Comeniana et 
historica ve dvojčísle 97–98/2017.) 
Chystané kolokvium se zaměří na dynamiku procesů  střetávání 
různosti a vzájemného obohacování v důsledku různě motivova-
ných migračních vln a s nimi spojeného transferu vědění v období 
raného novověku. Tehdejší Evropa netvořila uzavřený prostor 
s neprostupnými vnějšími ani vnitřními hranicemi. Zejména střety 
křesťanského a muslimského civilizačního okruhu po roce 1453, 
vyhánění a nucená migrace židovského obyvatelstva různých 
evropských zemí, reformace a konfesionalizace, konfesní střety 
a náboženská persekuce, válečné konikty, povstání a revoluce 
vedly k přesunům velkých skupin obyvatelstva, k zánikům škol 
a univerzit, ale i k nečekaným transferům losockých a nábo-
ženských tradic, literárních motivů a žánrů, vědeckých 
objevů či technologických inovací. Tyto procesy 
byly umocněny nejen bouřlivým rozvojem knihtis-
ku a nových forem komunikace (např. nevídaný 
rozvoj letákové produkce v 16. století či vědec-
kých časopisů v 17. století), ale i nových forem 
sociálního a intelektuálního života. Zahušťo-
vání komunikač-
ních sítí, lepší 
možnosti cesto-
vání a zvýšená 
mobilita patřily 
mezi další fakto-
ry ovlivňující tyto 
procesy. Sám 
motiv poutníka 
či dokonce exu-
lan ta  se  s ta l 
v raném novově-
ku exponovaným 
literárním téma-
tem, které cirkulo-
valo v celé řadě 
textů. V nejobecnější 
rovině je tedy ústředním 
tématem kolokvia vztah mezi 
studiem migrací a studiem kultur-
ních transferů. Příspěvky se mohou zamě-
řit jak na jednotlivé aktéry či zprostředko-
vatele kulturních transferů, tak na sociál-
ní entity, proměnu kolektivních identit, 
vztah jednotlivých regionů z hlediska migra-
cí a transferu vědění, otázku jazyka a kultur-
ních „překladů“, cirkulaci idejí, diskursů a textů.      

Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery 
– lidé, konfese a ideje v pohybu. 

.    

Kolokvium je koncipováno jako interdisciplinární. Vítány jsou jak obecněji zamě-

řené referáty, tak i případové studie, zvláště s ohledem na dílo Jana Amose 

Komenského. Organizační výbor vybere z ohlášených referátů takové, které 

budou co nejvíce odpovídat tematickému vymezení, aby výsledek společného 

hledání přispěl k lepšímu poznání procesů kulturní, ideové i náboženské výměny 

rodící se moderní Evropy. 

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina

Čas pro referáty 30 min., diskusní příspěvky 15 min.

Přihlášky s navrženým tématem a abstraktem zasílejte do 31. 3. 2018 na adresu 

Petr Zemek, Muzeum J. A. Komenského, Přemysla Otakara II. č. 37. 688 12 

Uherský Brod (zemek@mjakub.cz). Organizační výbor rozhodne o přijetí referá-

tů a diskusních příspěvků do konce května 2018.

Konferenční příspěvky budou po přepracování do podoby studií a v případě 

úspěšného recenzního řízení publikovány v časopise Studia Comeniana et 

historica. Termín odevzdání: únor 2019.  

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
a Filosocký ústav AV ČR ve spolupráci s Unií Comenius 
pořádají ve dnech 10. – 11. 10. 2018 

 mezinárodní komeniologické kolokvium: 
.31
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