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V sekci C (věnované otázkám překladu a jazykové komunikaci) byly
nejprve vyslechnuty referáty vztahující se k problematice jazykových kontaktů.
I. Michalkina a T. Soltanovskaja (Moskva) pohovořily o zaměření krátkodo
bých kurzů odborné ruštiny, jejichž cílem je, aby jejich absolventi v relativné
krátké době se tímto jazykem dorozuměli. O specifických podmínkách fungo
vání ruštiny v zahraničních naftových společnostech referovala G. Usejnova
(Baku). S metodami, které mohou zefektivnit výuku komerční ruštině, sezná
mila přítomné Z. Zelenická (Nitra). O velké variabilitě v představě slov jako
pojmu v řečové praxi promluvila K. Lepilové (Ostrava).
Následující referáty řešily okruh tlumočnických problémů. O kritériích
hodnocení překladu hovořil M . Hrdlička (Praha). D. Žváček (Olomouc) se ve
svém referátu zabýval otázkami překladatelských postupů z hlediska obligatornosti a fakultativnosti jejich lingvistické složky. Se zkušenostmi z překládání
náboženské literatury se podělila Z. Vychodilová (Olomouc). O překládání
pojmů terminologického charakteru mluvila J . Stiessová (Praha). I. Čeňkova
(Praha) seznámila přítomné s uplatněním v praxi absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví. Sociolingvistickou problematiku teorie tlumočení rozebrala
M . Csiriková (Praha).
O aktuálnosti přednesených referátů svědčila bohatá diskuse. V závěreč
ném plenárním zasedání konstatovali předsedající všech tří sekcí, že vystou
pení měla velmi dobrou odbornou úroveň a vyznačovala se snahou o řešení
problematiky bakalářského studia komerční a průvodcovské ruštiny. Vzhledem
k aktuálnosti tohoto typu studia a rostoucímu zájmu o něj bylo vyjádřeno přání
uspořádat v příštím roce další, v pořadí již pátou konferenci.
Aleš Brandner

Wyraz i zdanie w jezykach slowiaňskich
Ve dnech 21.-22. listopadu 1996 uspořádal Institut slovanské filologie
univerzity ve Vratislavi již třetí mezinárodní vědeckou konferenci pod názvem
Vyraz i zdanie w jezykach slowiaňskich (opis, konfrontacja, przeklad). Účelem
zasedání, kterého se zúčastnili kromě domácích odborníků též rusisté a slavisté
z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Srbska a České republiky, byla výměna názorů
mezi lingvisty, kteří pracují v oblasti jazykovědné rusistiky a slavistiky.
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Plenární zasedání prvního dne zahájila vedoucí katedry slovanských jazy
ků Institutu slovanské filologie prof. dr. L. Pisarek. Přivítala všechny účastníky
konference a ocenila, že jde o reprezentanty různých slovanských jazyků. Za
vedení Filologické fakulty uvítala shromážděné jazykovědce její děkanka prof.
dr. D. Gabrielska. Přítomen byl též ředitel institutu prof. dr. T. Klimowicz,
který mj. poděkoval Polské rusistické společnosti za spoluorganizování a fi
nanční podporu konference.
Dopolední zasedání prvního dne probíhalo v plénu. Byly vyslechnuty čtyři
referáty. Jako první vystoupil představitel hostitelské univerzity A. Furdal
(Vratislav), který se v obsáhlém referátu dotkl otázek historie a současného
stavu jazyků ve východní Evropě. O tom, co bylo příčinou toho, že jazykové
systémy ruStiny a češtiny se od sebe vzdálily, pohovořil S. Žaža (Brno).
A. Terzič (Bělehrad) poukázal na synonymičnost slovních spojení s bezpředložkovým genitivem v ruštině a srbštině. O tendencích v jazyce současného
ukrajinského tisku se zmínila O. Serbenska (Lvov).
Odpolední jednání probíhalo v sekcích, které pokračovalo i dopoledne
příštího dne.
V sekci A, věnované převážně lexikologii, tvoření slov a terminolo
gii,bylo vyslechnuto 14 referátů. V. Lejřik (Slupsk) poukázal na četné lexi
kálně sémantické shody mezi polskými a ruskými výrazy. Neologismům
v současné ruštině se věnovala B. Konopielko (Vratislav). O způsobech
obohacování slovní zásoby ruštiny během jejího historického vývoje promluvil
V. Mjakišev (Krakov). A. Bolek (Krakov) provedla rozbor textu ze X V I . stol.
a na příkladech ilustrovala lexikální a gramatickou synonymii vybraných
výrazů. Otázku pojmenování jako termínu popsal na materiálu ukrajinského
jazyka B. Mychajlyšyn (Lvov). Způsoby tvoření mineralogických termínů
v ruštině rozebrala ve svém vystoupení M . Jasinska-Okulewicz (Vratislav).
Ortoepickým otázkám v současné ruštině věnovala svůj referát U . Patočka
(Gdaňsk). Problematika jazykové normy na pozadí historických změn v mluv
nickém systému ruštiny byla předmětem zájmu A. Brandnera (Bmo).
O lexikální a slovotvorné konvergenci mezi polštinou a východoslovanskými
jazyky pohovořil A. Bartoszewicz (Olštýn). Z. KasprySyn (Lvov) poukázala
ve svém vystoupení na tvoření substantiv v současné ukrajinštině. Otázkami
lexikálně sémantickými v současné ruštině se zabývala T. Kosmeda (Lvov).
A. Lawrinienko (Řešov) se zmínila ve svém referáte o potížích při etymologickém výzkumu slov. S lexikálně stylistickým rozborem povídky L. N .
Tolstého C.Mepmh Meaua Mnhma seznámila přítomné V. Havrjušenko (Lodž).
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A. Ginter (Lodž) podala lexikální rozbor polského překladu povídky V . Nebokova Jlojiuma.
Jednání sekce B bylo věnováno problematice syntaktické, sémantické
a stylistické. Celkem bylo v této sekci předneseno rovněž 14 příspěvků, tema
ticky různorodých, z nichž některé měly zaměření obecněji teoretické, jiné se
podrobněji zabývaly otázkami spíše dílčího charakteru. Tak A. Zahnitko
(Doněck) věnoval pozornost typologii sémanticko-syntaktických vztahů, jak je
referent postuluje rovněž ve své nejnovější publikaci yicpaiHCbKuů cuHmaKcuc
(KHTB 1996). L . Pisarek (Vratislav) se zamýšlela nad problematikou větných
modelů ve vztahu k teorii řečových aktů (srov. její publikaci Peteeue deůcmem u ux pecuiusaiiwi e pyccKOM suntce e conocmawienuu c nonbCKUM 3Kcnpeccuet>t, Wroclaw 1995). Uplatnění aktuálního členění výpovědi v sou
větí a aspekty studia komunikativní výpovědní funkce v ruském souvětí byly
tématem referátu V. Abašinové (Lvov). Aktuální problematikou současného
publicistického stylu se obíraly tři referentky, a to M . Doroszkiewicz
(Vratislav), L. Sjameška (Minsk) a N. Stankevič (Lvov). Do oblasti stylistiky
směřoval i referát L. Popovičové (Bělehrad) o navazovacích kontaktových
výrazech v epistolámím diskurzu. Zčásti analogická tematika byla předmětem
zájmu M . Fedosjuka (Bydhošť) a M . Sarnowského (Vratislav). Prvního
z nich zaujala sémantická stránka substantiv vyjadřujících řečovou činnost ve
vztahu k teorii žánrů, druhého pak problematika jevů negativní komunikace
v porovnávacím aspektu polsko-ruském. Ve společném referáte se A. Skrzypiec a W. Wysoczaňski (Vratislav) zabývali vztahem explicitnosti/implicitnosti konstrukcí vyjadřujících srovnání ke stupni metaforizace výrazu. K oblas
ti vyjadřování objektových vztahů směřovaly referáty Z. Czapigové (Řešov)
o objektové funkci infinitivu v polštině a v ruštině a V. Mozhunova (Krakov)
o úloze přímého předmětu ve stavbě věty (na materiálu polštiny a ukrajinštiny).
Adverbiální vztahy byly pak obsahem vystoupení Cz. Lachury (Opolí), který
pojednal o způsobech vyjadřování časových momentů v polštině a v ruštině,
dále D. Chudykové (Řešov), jež zkoumala možnost kombinace kvantitativních
příslovcí s jinými, a D. Derebecké-Skorlupy (Vratislav), která analyzovala
vyjádření pozitivní a negativní kauzality v ruštině a polštině.
Všechny referáty v obou sekcích přinesly zajímavé postřehy a byly důka
zem fundovaného a seriózního přístupu vystupujících lingvistů k probírané
tematice.
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V závěrečném plenárním zasedání konstatovala předsedající shromáždění
prof. L . Pisarek, že všechna vystoupení měla velmi dobrou úroveň a řešila
důležité a aktuální otázky jazykovědné rusistiky a slavistiky.
Stanislav Žaža
Aleš Brandner

ripo<|>eccopy BiiTajimo MHxaftjioBHiy MapKOBy - 70
B

MapTe 3Toro

nxaa OTMenaeT K)6HjieH 3aMeHaTejibHbiíí

yneHbiíí,

JIHHrBHCT, aBTOp 3HaH HTeJIbHblX pa60T B 06jiaCTH COBpeMeHHOrO H HCTOpHnecKoro

H3biK03HaHHH, YMHTejib H yflHBHTejibHbiří

HejiOBeK -

BHT3JIHH

MHxaHjioBHH MapKOB.

PoflHjicH OH 29 MapTa 1927 r. B Ka3aHH, B 1949 rojxy 3aKOHHnn
Ka3aHCKHří yHHBepcHTcr.

Pa6oTaji

yHHTejieM c p e ^ H e ň UIKOJIM, 6WJI accnc-

TeHTOM, aoueHTOM, a 3aTeM npo<J)eccopoM H 3aBeayioiUHM K a ^ e a p u pyccKoro
5i3biKa KaiaHCKoro yHHBepcnTera. B pa3Hbie roflbí pa6oTan B EapHayjibCKOM H
TopbKOBCKOM yHHBepcHTeTax. B 1967-1968 r r . 6WJI npo(j)eccopoM ^aicyjibTeTa p o c c H í S c K o ň (j)njiojiornH BpounaBCKoro yHHBepcHTeTa (Ilojibuia). C 1974 r.
6WJI 3aBeflyiomHM

Ka<beApu pyccKoro jnbiica yflMyprcKoro yHHBepcHTeTa,

BTeneHHe pajia jieT HBirnicn AeicaHOM 4>HJiojiorHiecKoro
yHHBepcHTeTa. C

1995 rona

B.

M.

<j>aKyjibTeTa 3Toro

MapKOB - npo(J)eccop KatJKapbi HCTOPHH

pyccKoro n3biKa Ka3aHCKoro yHHBepcHTeTa.
3HaHHTeJIbHbI H UJHpOKO H3BeCTHbI KaK B POCCHH, T3K H 3a py6e)KOM
pesyjibTaTM HccjieaoBaHHH B . M . MapKOBa, npoBOiiHMbie no pa3HHM

(bynaa-

MeHTajibHbíM HanpaBJíeHHHM coBpeMeHHoft JIHHFBHCTHKH: no HCTOPHH nHCbMa,
no 5i3biKy jpeBHepyccKHx naMHTHHKOB, no H C T o p m e c K o ň (JiOHeraice pyccKoro
J)3bIKa, no HCTOpHHeCKOH MOp4>OJ10rHH, n o HCTOpHHeCKOMy H COBpeMeHHOMy
CJioBoo6pa30BaHHio,

jieKCHKOJiorHH, CTHJiHCTHKe H T. a. TpyaaMH yneHoro

3ajio)KeHbi ocHOBbi HCTopHiecKoro c^oBoo6pa30BaHiw, BnepBbie onpeaejieHa
cyumocTb ((rpaMMawiecKOH JieKCHKOJiorHH»
T m e c K o ň AHcuHnjiHHbi. B . M . MapKOB HayiHbix

TpyaoB,

HCTOPHH

pyccKoro

aBTop opnrHHanbHwx
nncbMa,

3ByKOBoft

xaic oco6oft HCTOPHKO-JIHHTBHC6ojiee 100 SHaiHTejibHbix

aBTop

rHnoTe3

ycTaHOBHji npHiHHbj yrpaTW peayuHpoBaHHbix
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H OTKPBITHH B o6jiacTH

H Mop<J)OJiornqecKOH

CHCTCM: OH

rjiacHbix B pyccKOM jHbiice,

