
PŘEDMLUVA 

Ve dnech 9.—11. listopadu 1976 uspořádala sofijská univerzita Klimenta 
Ochridského ve spolupráci s Bulharskou akademií věd v rámci družebních styků 
s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Brně vědeckou konferenci „Aktuální 
členění větné a buUiarština". Téma konference bylo zvoleno proto, aby umožnilo 
další vědeckou kooperaci bulharských a československých slavistů; spojovalo totiž 
zájem o prohloubené studium bulharštiny s těmi teoretickými postupy, které mají 
zejména v československé lingvistice již dlouhou tradici. Tematika byla připravena 
ve společných jednáních zástupců zúčastněných slavistických pracovišť a k účasti 
na konferenci byli přizváni i lingvisté z jiných badatelských středisek. 

Podkladem pro jednání konference se stal pracovní soubor materiálů „AnmyaA-
Homo HjieHeHue »o mpetenuemo u 6-bJieapcKuam e3u»", Sofia 1976. Obsahem 
samotného jednání konference pak byla jednak diskuse o příspěvcích obsažených 
v tomto souboru, jednak další referáty a samostatná vystoupení. 

Sborník materiálů z konference vydáváme v Brně podle dohody mezi oběma dru-
žebními univerzitami. Při jeho uspořádání nebyl záměrně dodržen sled, v němž 
byly jednotlivé příspěvky na konferenci předneseny. Pro zachování věcných sou
vislostí jsou referáty ve sborníku rozvrženy do čtyř tematických celků: v prvním 
oddíle jsou zařazeny referáty obecně teoretického a metodologického charakteru; 
druhý oddíl obsahuje referáty aplikující teorii aktuálního větného členění na 
staroslověnštinu a na historický vývoj bulharštiny; do třetího oddílu byly pojaty 
referáty speciálnějšího zaměření vztahující se k jednoduché větě a k jejím částem 
i k souvětí; konečně pak obsahem čtvrtého oddílu jsou referáty pojednávající 
o intonační a grafické stránce aktuálního členění. Oddíl „Vystoupení k referátům 
a diskuse1' zachycuje jen ty příspěvky, které měli pořadatelé k dispozici v autori
zované písemné podobě. Protože někteří diskutující odevzdali příspěvky k různým 
referátům z různých oddílů, nebylo v této části možno dodržet primárně tematické 
členění, a pořadatelé se proto rozhodli seřadit jednotlivá vystoupení abecedně podle 
jmen diskutujících (v českém pořadí). Pokud to bylo možné, jsou však i při tomto 
uspořádání příspěvky jednoho autora seřazeny vždy v souhlasu se základní tematic
kou kompozicí sborníku. 

Sborník zredigovali J. Báčvarov, J. Firbas, E. Georgieva, M. Grepl, S. Ivančev, 
I. Lekov, R. Mrázek, R. Večerka, S. Zaža; k tisku jej připravili R. Mrázek, 
R. Večerka a S. Zaža. 
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Těšíme se, že vydáním této publikace budou výsledky konference zpřístupněny 
širší vědecké veřejnosti, a věříme, ie se sborník stane přínosem jak pro rozvoj 
slavistického bádání, tak i pro další upevňování bratrských styků mezi bulharskými 
a Ěeskoslovenskými jazykovědci. 
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