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KONFERENCE

Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat 
a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání 
v České republice. Konference je otevřena metodologickým, 
teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i  díl-
čím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla 
a kulturních performancí. Vítáme zejména příspěvky s důra-
zem na: 
– aktuální metodologické výzvy či reflexi trvajících anachro-
nismů v divadelní historiografii,
– nové přístupy k rozboru současného divadla a reflexi dějin 
a teorie divadelní kritiky.

Přihlásit je možné příspěvky, jež nepřesáhnou 20 minut, krat-
ší prezentace v maximálním rozsahu 10 minut a po zveřejnění 
programu konference také několikaminutové diskusní vstupy 
ke zvolenému příspěvku v anotovaném programu. Přihlásit se 
mohou i kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky.

Věříme, že zvolený formát přispěje k tomu, aby se konferen-
ce stala místem soustředěné oborové debaty, inspirace a ote-
vřené výměny názorů.

Anotace konferenčních referátů (700–1000 znaků) zasílejte 
do 20. března 2018 na e-mail konference@ teatrologie.cz.
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Program konference bude zveřejněn na začátku dubna 2018. 
Vybrané konferenční příspěvky budou otištěny v  časopise Di-
vadelní revue.

MístO KONáNí

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 3, Olomouc

DOPROVODNÝ PROGRAM

Na konferenci proběhne 18. května dopoledne členská schůze 
teatrologické společnosti včetně volby nového výboru.

Bude zveřejněna anketa o zásadních počinech v teatrologii, 
kterou vyhlašuje časopis Divadelní revue.

V rámci festivalu Divadelní Flóra se koná výstava aktuální obo-
rové literatury Book Me, kterou pořádá Nakladatelství Akade-
mie múzických umění v Praze.

Návštěva představení festivalu Divadelní Flora.
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ÚČAstNICKÝ POPLAtEK

poplatek ve výši 300 Kč je možné uhradit na účet Teatrolog-
ické společnosti (2000249104/2010; ve zprávě pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení) nebo při registraci v místě konání 
konference (350 Kč). Poplatek se vztahuje na přednášející 
i posluchače. Studenti mají vstup na konferenci zdarma.

Poplatek zahrnuje:
– přístup na všechny konferenční sekce
– občerstvení v místě konání konference
– konferenční materiály
– slevu na vybraná představení Divadelní Flory
– zprostředkování zvýhodněného ubytování

KONtAKt

Martin Bernátek
konference@teatrologie.cz
www.teatrologie.cz/perspektivy
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