
Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů dne 4. října 2011 
 
Místo konání: katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Přítomni:  prof. J. Kořenský, dr. O. Bláha, dr. V. Čermák, dr. D. Jelínková, dr. K. Skwarska 
 
Omluveni: dr. L. Babka, prof. H. Gladkova, dr. I. Janyšková, prof. J. Rychlík, doc. R. Vlček, 
dr. Š. Zikánová 
 
1. Zasedání Mezinárodního komitétu slavistů v Budyšíně  
 
O výsledcích zasedání, které proběhlo ve dnech 20.–21. srpna 2011, informoval prof. J. 
Kořenský:  
 
a) byl schválen konečný seznam tematických bloků (jejich účastníci na sjezdu vystoupí nad 

rámec kvót určených pro jednotlivé státy) a plenárních přednášek (prof. H. Cychun, prof. 
A. Duličenko); 

b) přesná výše konferenčního poplatku bude zveřejněna v 1. čtvrtletí 2012 (odhadem 200 
euro), stejně jako další potřebné údaje (seznam hotelů, v nichž bude zajištěno ubytování 
aj.); 

c) jména účastníků a témata jejich příspěvků sdělí jednotlivé národní komitéty MKS do 15. 
prosince 2011; 

d) MKS zvažuje možnost přizvat k účasti na sjezdu také nejmladší generaci slavistů, a to 
prostřednictvím posterů (zaměřených na srovnávací slavistickou problematiku) – 
předloženo k diskusi;   

e) poslední pracovní zasedání MKS, před sjezdem , na kterém budou projednány organizační 
detaily, proběhne v létě 2012 v Minsku. 

 
2. Návrh české účasti na MSS v Minsku 
 
K diskusi a doplnění byl předložen seznam českých účastníků sjezdu, který byl vypracován 
předsednictvem ČKS na jeho schůzce dne 14. září 2011. Z 55 předběžně přihlášených bylo 
vybráno 30 kolegů (konečná verze seznamu je v příloze 1), dalších 15 bylo zařazeno do 
seznamu náhradníků (příloha 2). Kolegům, uvedeným v obou seznamech, bude zaslána žádost 
o dodání cizojazyčného resumé o rozsahu max. 1 normostrany (termín: 31. leden 2012), dále 
informace o podmínkách publikování příspěvku a odkaz na webové stránky sjezdu. 
 
3. Publikace příspěvků z MSS v Minsku 
 
a) ještě před sjezdem musejí všechny příspěvky vyjít tiskem – k dispozici je zvláštní číslo 
časopisu Slavia, kam je třeba příspěvky zaslat nejpozději do konce června 2012 (sazba 
v lednu 2013, v červnu publikace), příspěvky z oboru historie vyjdou pravděpodobně 
v časopise Slovanský přehled (event. v Archeologických rozhledech); 

b) bylo by vhodné, aby se na lektorování příspěvků podíleli i členové ČKS; 
c) maximální rozsah příspěvku bude ještě stanoven, formální stránka se bude řídit vnitřní 

normou časopisu Slavia. 
 
Zapsal O. Bláha 
Schválil J. Kořenský 


