Ústav historických věd
a
katedra literární kultury a slavistiky
Fakulty filozofické
Univerzity Pardubice
ve spolupráci s
Východočeským muzeem v Pardubicích
si Vás dovolují pozvat k účasti na
IX. pardubickém bienále

Ars Culinaria Europaea
Gastronomie v interdisciplinární perspektivě,
které se koná ve dnech 29.-30. dubna 2016
Antropologie jídla a food studies se v posledních letech stávají plně konstituovaným metodologickým přístupem a společenskovědní disciplínou, oslovující badatele četných vědních oborů. Témata sledující význam stravy a potravin v životě
jednotlivce i celé společnosti představují v primárním pohledu výzvu nejen pro antropologii, historiografii či kulturní dějiny, ale rovněž pro takové obory, jakými jsou dějiny lékařství, sociologie a v neposlední řadě i filologie. Z jejich vrstevnaté
interakce a vzájemného dialogu mohou v synchronní či diachronní perspektivě vyplynout nové kontexty, jež interpretují
vývoj a životní potřeby nejen jednotlivce, ale také sociálních skupin a vrstev, a které současně napomáhají mapování jejich
měnícího se místa ve společnosti.
Nejen v kontextu celospolečensky zesíleného zájmu o stravovací návyky a jejich kultivaci lze proto zamýšlenou konferenci chápat jako platformu pro výměnu úvah a poznatků o významu stravy a pokrmů, jejich přípravě, stolování a mechanismech společenského chování v proměnách evropských kulturních dějin. V tomto smyslu má konference za cíl nabídnout interdisciplinárně pojímaná témata, v jejichž rámci budou sledovány konkrétní kulinární aktivity v jejich faktické,
kulturní i symbolické rovině.
Gastronomie v geokulturních a geopolitických souřadnicích Evropy nabízí z hlediska chronologické i metodologické
pestrosti široké spektrum problémů, jejichž analýza utváří ideové východisko celého setkání. Snaha nevnímat potraviny
jen jako produkt spotřeby či fyziologickou nutnost, ale naopak spatřovat je v širších souvislostech, může přispět k jejich
mezioborovému zhodnocení a tím také napomoci hlubšímu porozumění dynamiky historického i sociokulturního vývoje
starého kontinentu od jeho dějinných počátků po naši současnost.

Organizátoři předpokládají jednání v následujících tematických okruzích:
•
•
•
•
•
•
•

Kulinaria v historiografických diskurzech
Gastronomie, stolování a zásobování v kontextu kulturních dějin
Gastronomie mezi sakrálním a profánním
Kuchařské knihy v proměnách času
Gastronomie – dějiny výživy – zdravověda
Gastronomie a jazykový obraz Evropy
Gastronomie a hledání hranic národních kultur: proměny pojmu „národní kuchyně“

Konferenční příspěvky budou zveřejněny formou recenzované publikace.

Místo konání:

 ardubický zámek
P
Zámek č. p. 1
rytířské sály

Délka vystoupení:

20 minut

Jazyk konference:

čeština, slovenština

Konferenční poplatek:

nebude požadován

Organizační výbor konference:
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Miroslav Kouba, e-mail: Miroslav.Kouba@upce.cz
Ivo Říha, e-mail: Ivo.Riha@upce.cz
Termín pro zasílání přihlášek včetně anotace v délce max. 300 slov: 14. 3. 2016
Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků.

