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ZPRÁVY A RECENZE

LAETAE SEGETES ITERUM, mezinárodní konference, Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Telč, 16. — 19. 10. 2007
Ve dnech 16.–19. října 2007 se konala v Univerzitním centru Telč Masarykovy univerzity mezinárodní konference „Laetae segetes iterum“, určená studentům doktorských studijních programů,
kteří se ve svých výzkumech zabývají klasickými, medievistickými, novolatinskými, byzantologickými a neogrecistickými studii. Ústav klasických studií Masarykovy univerzity touto konferencí,
jak ostatně napovídá její název, navázal na první „úrodnou setbu“, tedy na předchozí mezinárodní
setkání studentů Masarykovy univerzity a Univerzity Vídeň, uspořádané v Brně 24.–25. listopadu
2005. Tentokrát však přizval ke spolupráci také další středoevropské univerzity, a v Telči tak mělo
možnost představit výsledky své práce téměř padesát mladých odborníků z univerzit v Bratislavě,
Brně, Budapešti, Praze, Piliscsabě, Szegedu, Vratislavi a ve Vídni. V tak velkém rozsahu mohl
být celý projekt připraven především díky podpoře Rakouské kontaktní kanceláře pro vědu a výzkum (ASO, Austrian Science and Research Liason Office Brno) a výzkumného záměru MSM
0021622435 „Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních“, řešeného na Filozofické fakultě MU, v jehož rámci byl také realizován.
Program konference byl rozdělen do několika tematických bloků, jimž předsedali pedagogové
ze všech zúčastněných univerzit. Včele nejvíce zastoupené sekce antické literatury, která probíhala v prvních třech jednacích dnech, stáli postupně Gościwit Malinowski (Vratislav), Katarina
Petrovićová (Brno), Kurt Smolak (Vídeň), Ibolya Tar (Szeged) a László Takács (Budapešť). Byzantologickou a neogrecistickou sekci, zařazenou do programu 17. 10. souběžně s antickou literaturou,
vedli Vladimír Vavřínek (Praha) a Carolina Cupane (Vídeň), sekci antických dějin (na programu
18. 10.) potom Jarmila Bednaříková a konečně sekci latinské medievistiky a neolatinistiky, která
program konference 19. 10. uzavřela, Jana Nechutová (Brno). Každý tematický blok byl uveden
delší odbornou přednáškou a doprovázen řízenou diskuzí. K příjemné atmosféře přispívalo nejen
prostředí půvabného historického města, ale také jednotlivá večerní formální i neformální setkání
všech účastníků. Snad se tak podařilo naplnit hlavní záměr projektu, jímž bylo vytvořit mezi
začínajícími odborníky pevné pracovní i přátelské vazby, a otevřít jim tím prostor pro budoucí
spolupráci a lepší informační výměnu v středoevropském univerzitním prostředí.
Poděkování patří jak Ireně Radové, která program konference vymyslela a organizačně
připravila, tak také mnoha kolegům i studentům Ústavu klasických studií, kteří se zdárně podíleli
na jeho zajištění, zejména zastupující vedoucí katedry, Kateřině Loudové.
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