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je vhodné také zmínit vystoupeni, která se týkala problematiky jazykové kultury a jazy
kové normy.
Poslední, 6. sekce byla věnována významu slovanského jazykového materiálu
pro teorii jazyka. Autoři jednotlivých referátů na základe sebraného a utříděného jazy
kového materiálu docházeli k obecným teoretickým závěrům (srov. zákonitosti spojo
vání morfémů, vid u sloves pohybu, řečové promluvy, otázky monologu a dialogu,
parataxe a hypotaxe, funkční styly jazyka, tvořeni slov ve slovanských jazycích, meto
dologické problémy valentnosti ruského slovesa, sestavování gramatik v minulosti a
v současnosti atd,).
Součástí pořádaného kongresu byla slavnostní promoce, na níž byl udělen čestný
doktorát Jagellonské univerzity významnému představiteli německé jazykovědné slavistiky H. Schusterovi-Šewcovi;
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• Slavfstika na Univerzitě v Magdeburgu
Slavistika v Širokém záběru se pěstuje na nově založené Univerzitě Otto von
Guericka (pojmenované po známém přírodovědci, který mimo jiné dokázal existenci
vakua) v Magdeburgu teprve relativně nedávno. Před 30 lety vznikla na Vysoké škole
pedagogické rusistika a vedoucím katedry byl jmenován prof. Frank Hausler. Orientace
výlučně na rusistiku byla spojena s tehdejSimi geopolitickými poměry: hlavním cílem
byla výchova tzv. socialistického učitele. Počet studentů byl vysoký (160). neboť
ruština byla v tehdejší N D R povinným oborem.
Po sjednoceni Německa se i tu začala prosazovat koncepce slavistiky podle
vzoru Spolkové republiky Německo. Aktuálním se stal slavistický pluralismus: nutno
však dodat, že tato koncepce naráží dosud na nepochopení řady kolegů, jejichž vztah
k širokému pojetí slavistiky je velmi zdrženlivý. Po založení Fakulty filozofie,
sociologie a pedagogických věd, která vznikla spojením Technické univerzity. Vysoké
školy pedagogické a Lékařské akademie, se stal novým vedoucím široce koncipované
slavistiky řezenský bohemista a rusista prof. Reinhard Ibler, který zde kromě rusistiky
zavedl i studium bohemistiky a bulharistiky. Díky jeho organizačnímu, vědeckému a
pedagogickému úsilí byla zahájena práce na různých projektech, například cyklizace
v literatuře, zejména v poezii. Dvě konference konané roku 1997 dokládají vzestup
vědecké úrovně magdeburské slavistiky: lingvistická, kterou organizovala prof. Renatě
Belentschikowa a literáněvědná organizovaná prof. Iblerem. Právě oni založili novou
publikační sérii studií ze slovanských jazyků a literatur.
Velkou pozornost věnuje magdeburská slavistika spolupráci ve středoevropském
prostoru, zejména se slavistikou a bohemistikou na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně v podobě vzájemného hostování univerzitních pedagogů. Magde-
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burská univerzita poskytuje na základe meziuniverzitní dohody s brněnskou Masary
kovou univerzitou možnosti stipendijních pobytů pro brněnské slavisty, z nichž řada již
této možnosti využila. Na návrh vedoucího Ústavu slavistiky na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně udělila Masarykova univerzita prof. Reinhardu Iblerovi
stříbrnou medaili za rozvoj spolupráce a podporu společným bměnsko-magdeburským
programům.
Julia Lichtenberg

Informace o Českém a Mezinárodním komitétu slavistů
Na své schůzi 26. června 1998 zvolil Český komitét slavistů své nové vedení. N a
návrh dosavadního předsedy prof. dr. Slavomíra Wollmana. C S c , zvolil novým před
sedou Českého komitétu slavistů prof. PhDr. Ivo Pospíšila. D r S c . vedoucího Ústavu
slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, a sekretářem doc. PhDr.
Miloše Zelenku, C S c , vedoucího Literárněvědného oddělení Slovanského ústavu A V
ČR v Praze. V průběhu XII. mezinárodního kongresu slavistů, který se konal ve dnech
27. srpna až 2. září 1998 v Krakově, kooptoval Mezinárodni komitét slavistů do svých
řad prof. Ivo Pospíšila a prof. Slavomíra Wollmana zvolil svým čestným členem.
Mezinárodní komitét rozhodl, že XIII. kongres se bude konat ve slovinské Lublani.
Novou předsedkyní se proto stal zástupce Slovinska prof. Alenka Šivic-Dular.
Sídlem Českého komitétu slavistů zůstává Slovanský ústav A V ČR, Valentinská
1, 110 00 Praha 1, tel. 02/232 30 96, úřední hodiny předsedy a sekretáře jsou každé
úterý 10-11 hod., úřední hodiny předsedy v Bmě každý čtvrtek 11-12 hod. na Ústavu
slavistiky FF M U , A . Nováka 1, 660 88 Bmo, budova D, 4. patro, tel. 05/41 121 138,
41 121 150.
(red)
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