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Ve dnech 13.–16. listopadu 2016 proběhl v Brně pátý ročník mezinárodní konference Laetae segetes. Cílem této akce je především setkání studentů doktorského studia,
popřípadě pokročilých studentů studia magisterského, kteří zde prezentují výsledky své
odborné práce. Program byl rozdělen do sekcí pokrývajících vědní oblasti vzdělávané na
pořádajícím Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity: antické
jazyky a literatury; dějiny starověku; klasická archeologie; magie ve starověku a její tradice; latinský středověk; byzantologie a novořecká studia.
Obvyklý sled událostí na Laetae segetes získal ve svém pátém běhu mimořádnou dimenzi, neboť celá konference byla koncipována jako hold dvěma významným jubilantům roku
2016, profesoru Antonínu Bartoňkovi a profesorce Janě Nechutové. Prvně jmenovaný se
listopadového setkání s více než padesáti doktorandy z dvanácti evropských zemí již nedočkal. Na počest profesora Antonína Bartoňka vyšlo na podzim r. 2016 dedikované číslo
časopisu Graeco-Latina Brunensia s příspěvky mnoha jeho českých i zahraničních kolegů,
jež je připomínkou jeho rozsáhlé a mnohostranné vědecké práce.
Paní profesorce Nechutové vzdal během konference hold k životnímu jubileu také
profesor Reinhard Düchting z Heidelbergu. Jeho „Laudatio“ pronesené 14. listopadu
2016 v rámci konference, stejně jako programovou přednášku k otázkám a cílům latinské
medievistiky, kterou profesor R. Düchting pronesl k doktorandům, otiskujeme na následujících stranách ad honorem paní profesorky.

223

MISCELLANEA

Miscellanea

MISCELLANEA

Miscellanea

Between November 13th and 16th 2016, the international conference Laetae segetes took
place for the fifth time. Its primary aim is to enable the PhD students or advanced students of master’s degree study to meet and present results of their academic research
projects. The programme was divided into panels covering fields of studies taught at
the Department of Classical Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University. This included ancient languages and literature; ancient history; classical archaeology; ancient
magic and its tradition; Latin mediaeval studies; Byzantine studies; and Modern Greek
language and literature.
This year’s Laetae segetes was special, as it was designed to pay tribute to the two significant professors celebrating their jubilees in 2016, Antonín Bartoněk and Jana Nechutová.
The former, unfortunately, did not live to see the November meeting of more than fifty
doctoral students from twelve European countries. In autumn 2016, a special issue of
Graeco-Latina Brunensia was published in honour of professor Antonín Bartoněk, including articles written by many of his Czech and foreign colleagues. It is a memorial to his
extensive and wide-ranging scholarly research.
Professor Reinhard Düchting from Heidelberg gave a speech to pay tribute to professor Nechutová on the occasion of her life jubilee. His “Laudatio”, delivered on November
14th 2016 as a part of the conference’s programme, as well as his keynote speech addressed to doctoral students and concerning the questions and objectives of Latin medieval studies are to be found on the following pages ad honorem professoris Jana Nechutová.
(pozn. redakce, přel. T. Ševčíková)
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