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STRUČNÉ
TŘETÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BRASLAV
V Bratislavě se v listopadu konala už potřetí
dvoudenní mezinárodní konference Bratislavská
slavistika (BraSlav 3), již pořádala Filozofická fa
kulta Univerzity Komenského. Úvodní blok byl vě
nován významnému slovenskému jazykovědci Jánu
Stanislavovi - o jeho díle hovořili P. Žigo, SI. Ondrejovič, M. Sedláková, M. Papierz a Š. Ondruš. Na
společném jednání dále vystoupili I. Dorovský, A. A.
Smimov a I. Pospíšil. Dále konference jednala v sek
cích. V literárněvědné referovali mj. K Michalewski,

J. Hvišč, B. Suchoň-Chmiel a autor těchto řádků.
V podvečer prvního dne uspořádali studenti brati
slavské slavistiky program nazvaný Academia Sla
vica, věnovaný kultuře Bělorusů, Bulharů, Čechů,
Chorvatů, Lužických Srbů, Moravanů, Makedonců,
Poláků, Rusů, Slováků, Slovinců, Srbů a Ukrajinců.
Týž den večer se uskutečnila prezentace reedice díla
J. Stanislava Slovenský juh v středověku, zv. II.
Ludvik Štěpán

O LUŽICI A ADOLFU ČERNÉM
Koncem listopadu se v Praze konala dvoudenní
mezinárodní vědecká konference Praha a Lužičtí Sr
bové u příležitosti 140. výročí narození významného
českého slavisty, folkloristy a básníka a překladate
le Adolfa Černého (1864-1952). Akci uspořádaly
Společnost přátel Lužice, Masarykův ústav AV ČR
a Mačica Serbska. Řada vědců z České republiky,

Slovenska, Lužice, Polska, Srbska a Ukrajiny na
ní hovořila o historii a současnosti lužickosrbské
otázky, o úloze Prahy a různých pražských institu
cí při podpoře národnostního boje Lužických Srbů.
Zvláštní pozornost byla pochopitelně věnována práci
A. Černého.
Ludvik Štěpán

O SLOVENSKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCI
Už tři čísla (Sest svazků - po třech ve sloven
štině a v polštině) sbomlku-časopisu Kontakty vy
daly Slovensko-porská komisia humanitních vied
v Bratislavě a Polsko-Slowacka Komisja Nauk Humanistycznych ve Vratislavi. Je to odraz společné
ho úsilí obou komisí při národních ministerstvech
školství, které se pravidelně na Slovensku a v Polsku
scházejí. Čísla obsahují rubriky Referáty, Činnost
komise, Úvahy a polemiky, Recenze, Rozhovory,

Kronika a Bibliografie. První číslo (2002) se tema
ticky věnovalo polskému a slovenskému romantis
mu a druhé (2003) a třetí (2004) kultuře na Spiši.
Recenzní rubrika pravidelně zaznamenává nové pol
ské, slovenské, ale i české knihy a publikace, Kroni
ka pak připomíná různé aktuální události a jubilea.
Přínosem jsou rovněž slovakistické a polonistické
bibliografie.
Ludvík Štěpán

PŘIPOMÍNKA JAROSLAWAIWASZKIEWICZE
V krásném vojevodském městečku za Varša
vou Lowiczi se na tamní vysoké škole (Mazowiecka Wyžsza Szkola Humanistyczno-Pedagogiczna) uskutečnila koncem října vědecká konference
Piekno Mazowsza i innych regionów europejskich
w twórczošci Jarostawa Iwaszkiewicza, již pořádala
domácí Katedra polské literatury Filologické fakulty.

O funkci krajiny, domova, přírody atd. v autorových
verších, prózách i dramatech na ní hovořili badatelé
iowičtí, z Lublinu, Lodže, Katovic a Varšavy, jako
host také autor těchto řádků. Součástí akce se stala
výstava fotografií iwaszkiewiczovské krajiny Henryka Kuse a prohlídka parků v Arkadii a Nieborowě.
Ludvik Štěpán

