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ky doc. Rudolf Chmel, Ladislav Ballek, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Sloven
ské republiky v ČR, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igor Poledňák, ve
doucí odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Bma PhDr. Mojmír Jeřábek a další
hosté, mezi nimi učitelé F F M U a studenti slovakistiky Ústavu slavistiky Filozofické
fakulty.
Za moderování dr. Antona Baláže, zástupce ředitele centra, zde promluvili ředitel
centra dr. Alexander Halvoník a prof. Ivo Pospíšil, vedoucí Ústavu slavistiky Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity, a další hosté: ministr Rudolf Chmel, kdysi československý
velvyslanec v Maďarsku, který je v současné době také vedoucím Ústavu slavistických
a východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je znám
jako literární kritik a historik, mimo jiné v oblasti slovensko-maďarských vztahů, autor
prezentované knihy Igor Hochel, prozaik a velvyslanec Ladislav Ballek a Anton Baláž.
Prezentace, která potvrdila význam Bma jako důležitého centra české slovakistiky a česko
slovenských kontaktů, byla zakončena malým pohoštěním v zahradě Generálního kon
zulátu.
ipos

Nový lingvodidaktický časopis
Katedry jazyků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity vydaly první číslo nového
časopisu Lingua Viva, určeného otázkám teorie a praxe vyučování cizím jazykům a češti
ny jako cizího jazyka. Konkrétně se zúčastňují práce na časopisu sekce francouzská, an
glická, španělská, ruská a bohemistická. Pro vysokoškolské i středoškolské učitele se tak
otevírá možnost vyměňovat si vědecké poznatky, jimž např. na filozofických fakultách se
někdy nevěnuje příliš pozornosti.
V 1. čísle jsou otištěny nejen studie pracovníků Jihočeské univerzity, ale i příspěvky
odborníků z Olomouce a Liberce. Jsou tu i recenze na lingvistické publikace ze zahraničí.
Na stránkách časopisu najdeme i pozvánku na mezinárodní literami konferenci na téma
„Sen, představa a skutečnost v literatuře", kterou 30. 6.-2. 7. 2006 pořádají sekce romanistiky, anglistiky a hispanistiky.
Redakce našeho časopisu přeje novému časopisu hodně úspěchů, kvalitních příspěv
ků a dlouhý život.
Miroslav Zahrádka

