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Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv 
č. 50/2018 na téma Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 ve 
středoevropských literaturách 
 
 
 

V roce 2018 tomu bude sto let od ukončení 1. světové války, která výrazně překreslila 
mapu Evropy, té střední obzvlášť výrazně. Zánik dlouhotrvající habsburské monarchie a vznik 
Polska, Československa, Maďarska, Rakouska, Jugoslávie, Rumunska aj. přinesl nejenom 
euforii ze splnění touhy po vzniku či obnovení národnostně pojatých států, ale také výraznou 
nejistotu a nestabilitu celého regionu. V okruhu zájmu chystaného sborníku zůstane i 
porážkou zasažené Německo, úzce spjaté jak s historií Rakousko-Uherska, tak i se sousedícími 
vzniklými státy.  
 

Chystaný sborník by se měl soustředit především na léta 1916–1920, tedy na poslední 
roky rozpadajícího se Rakouska-Uherska a na roky po bezprostředním vzniku nových 
středoevropských zemí. Avšak v letech následujících po roce 1918 nás více než vznikající státní 
útvary bude zajímat to, co zánikem Rakousko-Uherska skončilo a jak byl jeho rozpad 
reflektován nejen v textech uměleckého charakteru, ale také v textech dokumentární a osobní 
povahy. Půjde nám tedy zejména o zachycení „zrcadla rozpadu“.  
  

Texty zmíněného charakteru by se měly vztahovat k danému období, napsány by měly 
být buďto ve zmíněném období, či v období následujícím, ohraničeném začátkem druhé 
světové války. Jednou za základních kladených otázek je, v čem se reflexe rozpadu jednotlivých 
zemí podobaly a čím se naopak zásadně odlišovaly.  Vedle velkých jmen středoevropských 
literatur by se ve sborníku měla objevit i jména méně známých autorů, či autorů regionálních. 
Vítány jsou především studie komparativního charakteru.  
 
 Toto číslo sborníku Literární archiv bude mít výrazné zahraniční zastoupení a je součástí 
projektu přibližně deseti evropských institucí, které chystají vědecké výstupy vázané k roku 
1918.  
 
 
 
 
 
Prosíme o zaslání příspěvků do uvedeného sborníku v závazném termínu do 30. 9. 2017, 
rozsah max. 30 normostran. Text v elektronické podobě (WORD) společně se stručným 
resumé o 10–20 řádcích zasílejte redaktorce sborníku PhDr. Jarmile Schreiberové: 
schreiberova@pamatnik-np.cz. 


