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RECENZE

Encyklopédia jazykovědy. Bratislava, Obzor 1993, 520 s.
Vo vydavatelově Obzor vySla v rokli 1993 reprezentatfvna odborná publikácia Encyklopédia
jazykovědy, ktorá na 520 stranách vďkého encyklopedického formátu podává heslovitý výklad
vSelkého, Co súvisi s jazykmi, jazykovědou ako vědnou disciplinou a slovenským jazykom osobitne. Obsahuje viac ako 2000 hesiel. Encyklopédia je výsledkom niekorkoročnej usilovnej,
cieravedomej práce Širokého kolektivu autorov, z ktorých najvflčSÍ podiel na jej vzniku majů ja
zykovědci z gestorskej inStitúcie - zo Slovenskej jazykovednej společnosti při Slovenskej
akademii vied pod vedenfm prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc, ktorý je i hlavným zostavovaterom tohto diela. Publikácia vyšla s prispenfm Statného fondu kultury PRO SLOVAKIA.
Je prírodzené, že podstatná časť recenzovaného diela tvoria hesla, ktoré sa týkajú Speciálně
slovenského jazyka, jeho popisu vo vSetkých jazykových rovinách z hradiska synchrónneho i diachronneho. Jemu je věnovaný i samotný úvod k dielu (viac ako 40 stran), kde je načrtnutý obraz
vývoja slovenčiny od samého začiatku vzniku jozykov ako takých, cez jednotlivé etapy histo
rických zmien a kodifikačných snaženi až po súčasnú podobu spisovnej slovenčiny. .
Okrem čisto slovakistickej časti obsahuje encyklopédia veňcé množstvo hesiel, ktoré přístup
nou formou a výstižným spósobom informujú použlvaterov všeobecné o základných jazykoveclných pojmoch, o jednotlivých gramatických kategóriách, o jozykovedných disciplinách, najnovsích smeroch, metodách - postirpoch v jazykovom výskitme. Tieto hesla sú v súčosnom období
značného teoretického a metodologického vrenia vo světověj lingvistike přínosné nielen pře slovakistov, ale pře vSetkých, 'íirí sa zapodievajú Stťidiom jazykov.
Z fonetiky a fonológie najdeme v encyklopedii podrobný fonetický popis a fonologické
charakteristiky existujících hlások doložené příslušnými rontgeno-, sono-, palato- a oscilcgrnmnmi a celý rad hesiel definujúcich, čo je nopr. fonologický protiklad, fonologické zaťatenie,
komplementarita distribůcia, komunikačný test alebo syntetická fonologické teňria.
Z oblasti morfologie najdeme v encyklopedii okrem morfologického popisu slovenčiny i po
drobné vysvetlenia pojmov, akými sú například intencia slovesného de/a či vyčleňovanie, distrihtícia, valencia, klasifikácia morfém z morfematiky. V rámci syntaxe je tu okrem podrobného
popisu základných větných členov a rozboru jednotlivých typov slovenských viet a větných spo
jeni i výklad novSfch syntaktických pojmov. Nechýba ani ukážka Stniktťimeho opisu vety
v transformačnej gramatike.
V encyklopedii sa používater móže zoznámiť i so súčasnými novSími metodologickými přís
tupnu k jazykovému výslcumu. Najde tu hesla ako algebraická lingvistika, funkčná jazykověda,
sociolingvistika, kvantitativná lingvistika, biolingvistika. etnolingvistika, aplikovaná lingvistika,
generativna lingvistika, interlingvistika, iniinierska lingvistika či glosémantika, referenčná
sémantika, semiotika, komplementavá analýza a iné.
Informácie o existujúcich jazykoch světa sú doložené prehradnými mapami s výstižnou
charakteristikou (napr. popis afrických, altajských, austroázijských i hybridných jazykov). Uve
dená je i nostratická hypotéza. Podrobné sú charakterizované hlavné znaky praslovančtny a staroslovicnčiny. Prirodzene, že sú do encyklopedie pojaté i jednotlivé slovenské dialekty s přesnou
lokalizáciou na mapách. Nechýbajú ani informácie o stave slovenských nářečí v oblastiach mimo
územie Slovenska (v Juhoslávii, Maďarsku a Rumunsku) i o ukrajinských a cigánskych dialektoch na Slovensku.
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V encyklopedii najdeme taktiež výklady jednotlivých básnických figur, základné pojmy z frazeológie, lexikológie, stylistiky, rétoriky a iných jazykovedných disciplin. Naviac encyklopédia
podrobné informuje používateFov o existujúcich slovenských jedno- i viacjazyčných termi
nologických slovníkoch, v ktorých sú často uvedené aj paralelné české znenia termínov. Biblio
graficky sú tu zachytené i jazykové rubriky v odborných časopisoch. Podrobné informácie tohto
druhu určité uvítajú redaktoři odborných čosopisov a prekladatelia technických textov. Rovnoko
nechýbajú ani informácie o dosiar uskutočnených vědeckých konferenciách, týkajůcich sa
problémov slovenského jazyka, informácie a bibliograficko údaje o slovenských a slavistických
časopisoch a zbomikoch, o slovenských jazykovedných spoločnostiach, jazykových komisiách,
o katedrách slovenského jazyka na slovenských vysokých školách, o pěstovaní slovakistiky v za
hraničí a napokon i podrobné údaje a vyobrazenia základech, z vědeckého lďadiska závažných
diel slovenskej jazykovědy.
Okolo 300 hesiel v encyklopedii oboznamuje čitateFov s významnými jazykovednými osobnosťami, a to nielen slovenskými, pósobiacimi v minulosti i súčasnosti, ktorí sa najvflčšmi
zaslúžili o rozvoj slovenského jazyka, ale i s cudzimi, ktorí sa do istej micry problematikou
slovenčiny zapodievali, alebo na ktorých závažné teoretické diela slovenskí bádatelia príaino
nadvazovali. Najdeme tu celý rad informácií predovšetkým o českých lingvistech, okými sú napr.
M. Weingart. J. Gehauer, J. Kořínek, B. Hála, V. Vážný, V. Machek, F. Trávniček. B. Havránek,
V. Šmilauer, K. Horúlek. A. Jedlička, V. Ertl, F. Danei, A. Lamprecht, z cudzich R. Jakobson,
F. de Saussure, E. Sapir, L. Hjelmxlev, P. Király, J. Kurylowicz. A. Schleicher, N. Trubeckoj,
L Smimov, I. Sreznevskij, L. Tesniere a ďalSí.
V encyklopedii nechýba ani podrobnější výklad základných rozdielov medzi slovenčinou a češ
tinou, ani historické zhodnotenie obdobia, kedy čeština suplovala na Slovensku spisovný jazyk.
Tieto partie určité zaujmu predovšetkým študentov a učileíov slovenského ako i českého jazyka.
Vydanie Encyklopedie jazykovědy je v každom případe veFmi záslužný čin slovenských jazykovedcov. Tým, že encyklopédia překračuje rámec úzko slovakistický, získala široké odborné
použitie. Je bohatým zdrojom informácií pře všetkých, čo sa profesionálně zapodievajú jazykoin.
Je knihou, ktorá patři do školských knižnic, do príničných knižnic učiterov, na všetky jozykovedné pracoviská. Je určená študentem, poslucháčom filologie na filozofických a pedagogických
fakultách, učiteFom, redaktorom, vědeckým pracovníkom i širokej kultúmej veřejnosti. V nemalej miere móže poslúžiť i českým študentem a odbomíkom.
Jarmila Bartáková

Szótár-index az óbolgár nyelv X I - X I I . századi orosz másolatú emlékeihez
CjloBapb-HHneKC PyccKoň p e ď a K U H H ď p e B H e 6 a n r a p c K o r o j K M K a K O H i i a
X I - Hanajia X I I B. TOM I, Szeged 1989, 333 cíp.; TOM II, Szeged 1992,
246 cíp.
BUXOA B cBer nepBbix ABVX nacreA (/ - A-II, II - K-O) inavMoiiiioro TpexTOMHoro
cjioBapa-yKa3aTe^» smnucrcu cBHaereJibcTBOM iianpurxnHoro H noOipocoBecTHoro Tpyaa
paGoTHHKOB Katbeapu ciiaBnncKofi tpunojtomH VHHBepcHTera HM. ATTHHM Hoxecba B r. Cerea.
Ee 3aBeflyJomnň - HiBecriiMii BeiirepcKHH najieocjioBciiMcr npocpeccop IlMpe Tor, Karopwfl
ojiHOBpeMeHHO RBJIDCTCII peflajrropoM Hacroaiuero cjTOBnpn. HnenaiíM KOJincKTHBa ero
cocTaBHTcnefl SBJUIOTCÍI: Taftop Eanax, KoHCTnirruii BOCUJIKOB, Anieui Kaun6a, MHxaň
KOHHUI, Mapmi CepBaui, HrirreaH <PepHHU, Ta6op XopBaT, 3ACH XoproinH.
CoCTaaneHHe nioooro cjioBapa Ha4HHaeTcn, KOK HIBCCTHO, c KapTOicK. KapTorcKa
orpaacaeT Kpyr pacnHCbioaeMbix TCKCTOB, cnoco6 HX pacnHCKH. Ilo Kpyry HCTOMHHKOB, KOTO
pwe pacnHcuBaioTca am KÍIPTOTCKH cnoBapst, MOŽKIIO C AocTaxoHiion CTeneHbio BepoirniocTH
cyflHTb o TOM, HacKcuibKo KapTorcKa, a cjieaoBíiTMLiio caM cnoRapb, AOIOT npcACTaaneiiHe

