
Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů dne 4. listopadu 2010 (FF UP, Olomouc) 
 
Přítomni: prof. H. Gladkova, prof. J. Kořenský, dr. O. Bláha, dr. V. Čermák, dr. I. Janyšková, 
dr. D. Jelínková, dr. K. Skwarska 
 
Omluveni: prof. J. Rychlík, dr. L. Babka, doc. R. Vlček, dr. Š. Zikánová 
 
1. Příprava české účasti na Mezinárodním sjezdu slavistů v Minsku  
 
V návaznosti na zprávu dr. V. Čermáka o výsledcích zasedání Mezinárodního komitétu 
slavistů v Novgorodu (14.–16. 8. 2010) byly projednány následující otázky: 
 

a) archeologické a historické příspěvky na MSS – protože v předloženém seznamu 
tematických sekcí slovanská archeologie a historie přímo uvedena není, bylo by 
vhodné pro oborově soustředěnou prezentaci archeologie a historie využít tematických 
bloků. Předpoklady: moderátor, dva až tři další přednášející z různých zemí, vydání 
příspěvků tematického bloku tiskem ještě před MSS. Návrhy na tematické bloky je 
třeba podat do 25. 5. 2011; 

 
b) další formy práce MSS – návrh na plenární referát ČKS podávat nebude, možnost 

využít tzv. kulatých stolů je zatím otevřená. Je třeba též soustředit návrhy na české 
publikace, které by na MSS měly být prezentovány (dr. V. Čermák, prof. H. 
Gladkova); 

 
c) přihlašování k účasti na MSS – v případě české účasti je počet stanoven na 25. Výzvu 

k účasti rozešle ČKS na česká slavistická a bohemistická pracoviště elektronicky do 
konce listopadu 2010 (zajistí dr. O. Bláha), vždy jednak na adresu vedení konkrétního 
pracoviště (s prosbou o zveřejnění), jednak adresně konkrétním vytipovaným 
pracovníkům, kteří odborně působí na poli slavistiky. V první fázi registrace bude 
ČKS od uchazečů požadovat kromě jména, dalších kontaktních údajů a názvu 
příspěvku též návrh na zařazení příspěvku do některé ze sekcí (podle seznamu 
zredigovaného na novgorodském zasedání MSS v srpnu 2010 a přiloženého k výzvě). 
Termín pro předběžné přihlašování je 30. 4. 2011, termín odevzdání českých přihlášek 
sekretariátu MKS je 15. 12. 2011. Aby byly všechny příspěvky na sjezdu v Minsku 
k dispozici, je třeba je do tisku v časopise Slavia (jak uvedl dr. V. Čermák) odevzdat 
nejpozději v červnu 2012; 

 
d) místo konání sjezdu v r. 2018 – ČKS bude podporovat kandidaturu Bělehradu. 

 
2. Činnost mezinárodních oborových komisí 
 
Podle zprávy prof. S. Gajdy na zasedání v Novgorodě pracuje v současnosti (různě 
intenzivně) třicet oborových komisí při Mezinárodním komitétu slavistů (dále MKS). Při ČKS 
se rozvíjí práce dvou komisí – gramatické a standardologické. Vzhledem k tomu, že se 
koordinátor pro činnost komisí při MKS prof. Gajda hodlá své funkce v dohledné době vzdát, 
shodli se přítomní na tom, že by bylo vhodné do této funkce navrhnout prof. H. Gladkovou. 
 
3. Webové stránky Českého komitétu slavistů 
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Po krátké diskusi se přítomní shodli na tom, že bude vhodné obnovit činnost stránek ČKS na 
webu Slovanské knihovny – na stránkách by kromě kontaktních údajů, seznamu členů 
s mailovými adresami a zápisů z dosavadních zasedání měl být také odkaz na webové stránky 
věnované MSS v Minsku a na stránky komisí při MKS. Zajistí dr. O. Bláha. 
 
Zapsal O. Bláha 
 
 
Schválil: 
 
 
Dne: 
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