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Informace a zprávy

Slavistické kolokvium Bělehrad – Brno:
počátek nové tradice?
Dne 22. května 2009 se v aule Filologické
fakulty Bělehradské univerzity pod záštitou
proděkana prof. Petara Bunjaka konalo první
slavistické kolokvium Bělehrad – Brno, jehož spolutvůrci byla místní Katedra slavistiky a brněnský Ústav slavistiky FF MU. Pojetí
kolokvií, které bylo dohodnuto při návštěvě
vedoucího brněnského ústavu v Bělehradě
v říjnu 2008, se bude zatím koncentrovat na
koncepční otázky současné slavistiky, lingvistiky, literární vědy, kulturologie a areálových
studií. První kolokvium probíhalo po názvem
Problémy současné slavistiky: stav, metodologie, společenská pozice, výuka v podobě kulatého stolu ve dvou sekcích, z nichž jednu vedl
autor těchto řádků, druhou doc. Aleksandra
Korda Petrović.
Na počátku vystoupil autor této zprávy
s referátem О международных организациях‚ изучающих славянский ареал (ввeдение
в дискуссию), ve kterém se zamýšlí nad organizační strukturou, vztahy a problémy mezinárodních organizací, jež se zabývají slavistikou
buď totálně, nebo alespoň zčásti. Vystoupení
bylo svého druhu úvodem k hlavnímu referátu
na toto téma, který přednesl Bogoljub Stanković
(Славистические организации – состояние
и перспективы). Predrag Piper, který měl
původně referovat o srbské lingvistické slavistice, populárně pojednal o cyrilometodějské misi. Druhý brněnský zástupce Jiří Gazda vystoupil s velmi podstatným rusistickým
referátem Исследование языка СМИ – одно
из важнейших направлений в современной
русистике, který vzbudil mimořádnou pozornost. Pozoruhodné bylo i vystoupení Jeleny Gi-

nić Состояние обучения просодии русского
языка в Сербии сегодня a Verici Koprivici
Главни проблеми усвајања граматике у савре
меној настави инословенског језика, kde jde
především o češtinu.
V druhé části kulatého stolu vystoupil opět
autor této zprávy s referátem Литературная
компаративистика/история литературы/
теория истории литературы и современная
славистика a Petar Bunjak s koncepčně velmi
progresívním pojetím literárněvědné slavistiky
v referátu Славистика и изучение литературы.
Na podobné téma ve smyslu modernizace slavistiky a vyšší náročnosti se neslo vystoupení
Jaromíra Lindy Славистика између Сциле
и Харибде. Třetí brněnský zástupce Václav Štěpánek přednesl koncepční referát Balkanistika
jako součást slavistických studií: nové výzvy
po rozpadu Jugoslávie. Bohemistických problémů se týkala podstatná vystoupení Aleskandry
Kordy Petrović Начин испитивања помоћу
тестова из предмета чешка књижевност
- предности и недостаци a Ivany Kočevské
Процена квалитета семинарских радова
и есеја из чешке књижевности.
I když na tomto kolokviu nebyly zastoupeny
zdaleka všechny slavistické specializace a nezazněla zdaleka všechna důležitá témata, diskuse
ukázala, že tato forma kontaktu přináší užitek
přinejmenším ve vzájemné informovanosti a bezprostředním traktování ožehavých témat.
Předběžně se dohodlo, že další kolokvium
se bude konat v květnu 2010 v Brně, zatím
s pracovním názvem Nové jevy, přístupy a témata v současné slavistice.
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