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Pátý, jubilejní, ročník studentské literárněvědné kon-

ference, pořádaný Ústavem pro českou literaturu Aka-
demie věd ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
Univerzity Karlovy 5.–6. dubna si tentokrát určil pole 
svého zájmu tématem „Poetika programu – program 
poetiky“. Zadání navíc zahrnovalo omezení „v české 
a slovenské literatuře“. Devatenáct referentů a spolu 
s nimi pedagogové z jejich mateřských fakult a také 
odborníci z hostitelské instituce tak debatovali o osu-
dech českých a slovenských literárních uskupení, která 
své záměry formulovala v programovém prohlášení 
nebo jejich poetika v takový program vykrystalizovala, 
o kulturněhistorických okolnostech vzniku programu, 
jeho záměrech ve vztahu k ostatním uměním (několik 
referátů reflektovalo zejména konotace s výtvarným 
uměním) a samozřejmě porovnání teoretických postu-
látů s konkrétní realizací v tvorbě stoupenců a násle-
dovníků programu. Kromě českých a slovenských 
pregraduálních studentů a doktorandů bohemistiky 
a slovakistiky, k jejichž podpoře je konference zaměře-
na především, přijeli letos i začínající badatelé v obou 
oborech z Polska, Německa a Holandska a podpořili 
tak mezinárodní charakter setkání, postupně se formu-
jící díky zájmu zahraničních pracovišť. V posledních 
ročnících se setkání postupně stalo zázemím a pro-
storem pro živou diskusi mezi studenty a zkušenými 
badateli a bylo tomu tak doufejme i letos, umožňuje 
to mimo jiné i tradice tematicky vymezených jednání. 

Převážná většina účastníků byla delegována přímo 
katedrami, někteří přijížděli jako vítězové fakultních 
kol. Nejpodnětnější příspěvky vyhodnotila odborná 
porota a udělila jim Cenu Vladimíra Macury; od 
letošního ročníku vyhlásila ocenění také spolupracující 
Pedagogická fakulta UK a Slovenský institut.

Více na http://www.ucl.cas.cz/aktuality.
html#stalose
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POETIKA  PROGRAMU  –  PROGRAM  POETIKY

Dne 27. března 2006 se na Ústavu zdravotnických stu-
dií (ÚZS) Univerzity Pardubice konala již 3. studentská 
vědecká konference.

Na konferenci bylo prezentováno 13 prací studen-
tek 2. a 3. ročníků bakalářského studijního programu 
Ošetřovatelství, studijních oborů Všeobecná sestra 

a Porodní asistentka. Konference se kromě studentek 
účastnili akademičtí pracovníci Ústavu zdravotnic-
kých studií a hosté z Krajské nemocnice Pardubice.

Program konference byl rozdělen do tří bloků, 
v nichž studentky prezentovaly své odborné práce 
zaměřené na problematiku studovaných oborů.

3. STUDENTSKÁ  VĚDECKÁ  KONFERENCE  

ÚSTAVU  ZDRAVOTNICKÝCH  STUDIÍ   

UNIVERZITY  PARDUBICE


