
 
 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

 

v tomto roce uplyne 180 let od narození (25. 2.) a 110 let od úmrtí (30. 3.) Karla Maye, 

autorské osobnosti, která neobsadila nejvyšší patra literatury, ale nepochybně zásadním 

způsobem zasáhla populární kulturu v řadě zemí, tu československou pak obzvláště silně.  

 

Ku této příležitosti bychom proto rádi svolali vědecké kolokvium s mezinárodní účastí, 

nazvané Dílo Karla Maye v kontextu československé popkultury, které se bude konat ve 

dnech 27.–28. května 2022 (pátek a sobota) na půdě Filozofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci. 

 

Záměrem kolokvia je věnovat se dílu Karla Maye českýma/slovenskýma a současnýma očima 

a zhodnotit různé podoby jeho pohybu a vlivu v prostředí československé (či české a 

slovenské) populární kultury, se zohledněním potřebných a nabízejících se kontextů.  

 

Především nás budou zajímat tyto tematické okruhy:  

 

1. vydávání díla Karla Maye v českých zemích a na Slovensku – nakladatelská činnost a 

nakladatelské projekty, ediční praxe; čtenářství. 

2. překládání díla Karla Maye do češtiny a slovenštiny – zdroje a podoby překladů, jejich 

komparace a specifika; úpravy textů a jejich motivace (estetické, ideologické... ad.). 

3. ilustrování díla Karla Maye v českých a slovenských vydáních – podoby ilustračních 

souborů v kontextu dobové ilustrace a ilustrační praxe, příp. jejich specifika v 

komparaci s podobou ilustrací v jiných zemích atp. 

4. adaptování díla Karla Maye v českých zemích a na Slovensku – divadelní inscenace 

(od ochotnickým až po profesionální produkce; včetně festivalových představení pod 

širým nebem); rozhlasové dramatizace (jakož i četba na pokračování); komiksové 

adaptace; a další případné domácí adaptace. 

5. uvádění filmových adaptací na motivy díla Karla Maye v českých zemích a na 

Slovensku, včetně televizního – dobový kontext; recepce divácká i kritická; 

návštěvnost/sledovanost; dabing; doprovodné materiály a fenomény (plakáty, fotosky, 

lokální „merchandising“ atd.) 

6. ohlasy děl Karla Maye a jejich adaptací v dalších odvozených i autorských dílech 

české a slovenské populární kultury – literárních, dramatických, hudebních, 

komiksových ad. (pokračovatelé a epigoni; parodie; fanfikce atp.). 

7. motivy z díla Karla Maye putující českou a slovenskou populární kulturou – odkazy, 

aluze, variace apod.; tematické písně a hudební motivy apod.; folklór a lidová 

slovesnost atp. 

8. obraz Karla Maye a jeho díla v českém a slovenském kulturním prostoru – recepce 

(dobová i současná), recenze a reference; recepce publik, reflexe. 

9. osobnost Karla Maye a české země – návštěvy, pobyty, kontakty; korespondence 

apod. 

10. další kontexty díla Karla Maye v českých zemích a na Slovensku – mayovky a 

subkultury (skauti, trampové apod.); mayovky a euroindiánství; sběratelství; turismus 

(tematické zájezdy) ad. 

 



 
 

 

Vítány jsou též (11.) příspěvky věnující se interpretaci díla Karla Maye českýma/slovenskýma 

očima a optikou dneška. 

 

 

Přihlášky ve formě vyplněné přiložené návratky zasílejte nejpozději do 15. 4. 2022 na adresu 

km2022@upmedia.cz. Do 30. 4. 2022 budete informováni, zda byl příspěvek přijat. 

 

 

Prezentace příspěvku na kolokviu by měla být v rozsahu ideálně 15 a maximálně 20 minut. 

Plánujeme následně vydání sborníku z konference.  

 

Jménem pořádajících Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, Ústavu 

věd o umění a kultuře FF JČU a Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., za organizační a 

programový výbor srdečně zvou 
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