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RECENZE — REFERÁTY

MilďTůmici:

Dictionar roman-macedonean, Makedonsko-romanski reCnik.
Bucuresti — Skopje 1986, 2 svazky, 1011 + 1131 stran.
Vzájemné návštěvy nejvyšších představitelů strany a státu, vědeckých a kulturních
pracovníků, výměna publikací, přednáškové pobyty a stáže, překlady uměleckých děl —to vše se v posledních desetiletích ve vztazích mezi socialistickými zeměmi nejen
zintenzívnilo, nýbrž stalo samozřejmou součástí vzájemného poznávání a sbližování
národů.
K významným pomocníkům ve všestranném rozvoji kulturních, politických a hospo
dářských styků mezi národy patří bezesporu slovníky a jazykové příručky. Toho si
zřejmě byl vědom také autor dvousvazkového Rumunsko-makedonského a makedonsko-rumunského slovníku, který tak obohatil dosavadní fond dvojjazyčných slovníků v obou
zemích. Každý ze slovníků obsahuje více než 50 000 slov, írazeologických spojení,
idiomů a četná přísloví. Zatímco k sestavení Rumunsko-makedonského slovníku po
sloužil autorovi jako základ především Dic[ionarul explicativ al limbii románe (Bucu
resti 1975), pro Makedonsko-rumunský slovník autor čerpal hlavně ze zatím jediného
makedonského výkladového slovníku Rečnlk na makedonskiot literaturen jazik so srpskochrvatski tolkuvanja (I—III, Skopje 1961—1986).
Rumunsko-makedonský a makedonsko-rumunský slovník je opatřen stručným výkla
dem makedonské a rumunské fonetiky a mluvnice. Jsou to ve skutečnosti první stručné
fonetické a mluvnické přehledy příslušného jazyka v té nebo oné zemi. Slovníky
obsahují rovněž seznam zeměpisných jmen a seznam použitých slovníkových a grama
tických příruček.
O praktické užitečnosti recenzovaných slovníků není sporu. Kromě toho však jistě
vyvolají zájem jazykovědců slavistů a balkanistů, protože se v nich srovnává lexikum
dvou jazyků v rámci tzv. balkánského jazykového svazu.
Česká a slovenská lexlkografie je ve vědeckém světě pozitivně hodnocena pro její
koncepčnost, systematičnost a snahu o to, pokrýt Jazykovými a slovníkovými příručkami
všechny evropské i mimoevropské jazyky. O to více proto zaráží skutečnost, že dodnes
nemáme žádný česko-makedonský a makedonsko-Seský slovník, třebaže se naše styky
s Jugoslávií v zájmu našich národů všestranně rozvíjejí. Stovky makedonských staveb
ních dělníků po léta pomáhají u nás při stavbě důležitých objektů. Jim, stejně jako
balkanologům, slavistům, překladatelům, studentům slavistických disciplin i dalším
zájemcům, by podobný slovník byl vítanou pomůckou. A navíc by zaplnil dosud existu
jící mezeru v naší lexikografii.
Ivan Dorovsktj

Vasilka

Radeva:

Bilgarskoto slovoobrazuvane. Sofia 1987. 165 s.

Publikace V. Radevové Je první knihou vydanou ve sbírce publikací určených zahra
ničním studentům bulharistlky a účastníkům mezinárodních letních seminářů. Podává
cizincům popis tvoření bulharských slov, především tvoření odvozováním, v menší míře
skládáním; největší pozornost věnuje autorka substantivům (skoro h textu), asi Ve
textu adjektivům, zbytek slovesům, příslovcím a zájmenům. Poměrně malý rozsah
partie, věnované slovesu, je záměrný, neboť autorka úmyslně eliminuje problematiku
čistě vidovou.
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