Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci s Pedagogickou fakultou, Katedrou českého
jazyka a literatury nabízíme krátkodobý kurz:

Současná česká literární tvorba a její proměny
v uplynulých 20 letech
Počet účastníků:

maximálně 80 osob

Lektoři:

doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Termíny:

17. 2. – 21. 4. 2015, v úterý od 15 do 16.30 hodin – 8 přednášek
17. 2., 24. 2., 3. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 21. 4. 2015
10. 3. a 14. 4. 2015 se přednášky neuskuteční

Místo konání:

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Konferenční sál v přízemí

Cena:

400,- Kč
300,- Kč (cena pro posluchače U3V na MU)

Kurz bude rozdělen do tří bloků, věnovaných současné próze, současné poezii a současné literatuře pro děti
a mládež:
1. Labyrintem současné prózy
2. Poezie intenzity i ztišení
3. Současná literatura pro děti a mládež
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronického formuláře umístěného
na www.u3v.muni.cz, osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, 2. patro, dveře č. 262 a 263)
případně telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou uvedeny v hlavičce nabídky).
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažer pro koordinaci CŽV

doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., v. r.
odborný garant kurzu

1. blok: 17. 2., 24. 2., 3. 3. 2015
Labyrintem současné prózy
3 přednášky – přednášející Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
Tento blok nabídne účastníkům pohled vývoj a výrazné osobnosti nejnovější české prózy. Pozornost bude
zaměřena klíčová díla české polistopadové literatury, která se dočkala nejen výrazného čtenářského ohlasu,
ale také ocenění odborné veřejnosti doma i v zahraničí. V části věnované ne-fikční literatuře bude
pozornost věnována problematice deníkové a memoárové literatury devadesátých let 20. století, v bloku
věnovanému postmoderní literatuře bude sledována tvorba Michala Ajvaze, Daniely Hodrové, Jiřího
Kratochvila, Václava Vokolka či autorů generačně mladších Miloše Urbana, Romana Ludvy, Jana
Jandourka a Emila Hakla. Z existenciálně zaměřených autorů bude pojednáno o díle Jana Balabána,
Tomáše Zmeškala, Martina Ryšavého a Kateřiny Tučkové.
2. blok: 17. 3., 24. 3., 31. 3. 2015
Poezie intenzity i ztišení
3 přednášky – přednášející Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
Tento blok se bude zabývat polistopadovou básnickou produkcí. V jejím rámci budou představeny
nejvýraznější osobnosti současné polistopadové poezie. Důraz bude kladen na díla, která se dočkala
prestižních ocenění doma i v zahraničí. Touto optikou budou sledována díla typově různorodých
básnických osobností: Violy Fischerové, Víta Slívy, Petra Hrušky, Radka Malého, Petra Borkovce, Radka
Fridricha, Věry Rosí, Kateřiny Rudčenkové, Pavla Kolmačky, Bogdana Trojaka, Milana Děžinského a
J. H. Krchovského.
3. blok: 7. 4., 21. 4. 2015
Současná literatura pro děti a mládež
2 přednášky – přednášející doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Tento blok představí současnou literární produkci určenou dětem. Pozornost bude věnována novým
trendům jejího vývoje (a to i v souvislosti s literaturou světovou), stírání hranic mezi věkovými
kategoriemi, detabuizaci témat, nárůstu obrazových knížek. Stranou nezůstanou ani otázky dětského
čtenářství a proměn v přístupu dnešních dětí ke knize.
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