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Bilanční reflexe aktuální beletrie, kterou naše pracoviště společně pořádají od roku 2014, se 

podobně jako řada jiných akcí sice vloni nekonala, což ale neznamená, že bychom zcela 

upustili od záměru organizovat diskusní semináře navazující na První bilance, pořádané 

Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze, obvykle na konci kalendářního roku.  

Naše Cenová bilance usiluje vytvářet prostor a příležitost k vyhledávání, 

prověřování a potvrzování hodnot současné české i slovenské literatury. Stejně jako dříve 

hodláme do tohoto procesu přispívat především důkladnými analyticko-interpretačními 

reflexemi literárních děl, tentokrát vydanými během let 2019 a 2020, která následně obdržela 

nějaké ocenění, popřípadě ho měla obdržet. Opět se tedy můžeme společně zamýšlet, 

nakolik šlo o ocenění podložené, či naopak problematické, anebo zda nějaké pozoruhodné 

dílo poroty nepřehlédly. Účastníci semináře se mohou zabývat rovněž skutečností, zda 

výsledky literárních cen a mechanismy jejich udílení nějak odrážejí aktuální trendy literárního 

dění, popřípadě stav jeho odborné reflexe i čtenářské percepce.  

Vynucená pauza nám pomohla vyřešit problémy, které jsme měli s publikováním 

výstupů z našich seminářů. Takže po čtyřech knižních ročenkách jsme příspěvky spojené 

s Cenovou bilancí 2017 a Cenovou bilancí 2018 vydali jako zvláštní číslo recenzovaného 

časopisu Bohemica Olomucensia 3/2020, jehož pdf verzi si pro lepší poznání naší akce

anebo také pro inspiraci můžete prolistovat online. Tímto způsobem budeme zveřejňovat

výsledky Cenových bilancí i v budoucnu.  
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Doufáme ale, že naše pozvánka najde dostatek adresátů, s nimiž se v před-
posledním letošním červnovém týdnu na semináři v Olomouci setkáme, abychom stejně 

jako dříve mohli uskutečnit akci s přitažlivým a přínosným programem a posléze připravit 

též reprezentativní a podnětný publikační výstup.  

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. PhDr. Petr Šámal, Ph.D.  

(hlavní organizátor CB, KB FF UP v Olomouci) (ředitel ÚČL AV ČR, v. v. i) 

Organizační tajemnice: Mgr. Tereza Roháčová (tereza.rohacova01@upol.cz), KB FF UP 

v Olomouci, Křížkovského 10, CZ 771 80 Olomouc.  
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