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Nestává se každý den, aby vznikl nový Časopis, a to navíc dokonce odborný. Jedná-li se pak o časopis zaměřený na humanitní vědy. pak se dá dokonce říci. že se jedná
o odvážný počin. Tím odvážným se stala Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici, která začala vydávat časopis Filologická revue jako publikaci pre
zentující jednak výsledky odborné produkce „domácích., pedagogů, tak aulorú z ostat
ních vysokoškolských pracovišť podobné orientace.
První číslo 1. ročníku naznačuje, jak by mohl být záměr vydavatele realizován.
Číslo obsahuje oddíl Stati, ve kterém dostává čtenář možnost získat informace o poměr
ně širokém spektru problémů jdoucích od jazykovědných: spektrum sahá od studie
L. Drozdlka The Impací of Arábie Script on the Formation of Prestigiovs Oral Arábie.
ve které autor navrhuje východiska pro klasifikaci prestižní orální abrabštiny. pokračuje
přehlednou studií J. Do\níka Jazyk jako hodnota, zasahuje do sledování přenosu význa
mu ve španělských odborných textech v článku L. Trupa a T. Kotuliakové Algtinas figuras lilerarias en el lenguaje cienlífwo i técnico espaňol, navazuje pak pohledem do
ruské literatury v příspěvku A . Červeňáka
ak sa neohneš...,, , v němž sleduje po
vídky A . Solženicyna uveřejněné v časopise Islovyj mir. a uzavírá zamyšlením nad
otázkami překladu literárních děl od A . G. Beatty La traduecion lileraria v sus problemas actttales.
Sympatické je včlenění oddílu Esej, ve kterém J. Lomenčík bilancuje poselství
D. Tatarky u příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin. Následující dva oddíly. Re
cenze a Poznámky a glosy, dokumentují živý zájem jak o odbornou produkci sloven
skou i zahraniční, tak o aktuální otázky jak života slovenských vysokých škol tak širší
problematiky (diskutují se mj. otázky perspektivy tzv. světových jazyků a jejich význa
mu pro mezinárodní komunikaci, místa informatiky ve vysokoškolské výuce, ale i např.
místa literatury a knihy vůbec v životě člověka naší doby).
První číslo nového časopisu je obsahově dostatečně pestré, aby dokázalo za
ujmout většinu z těch, komu se dostane do rukou. Nový časopis se může stát zrcadlem
vědeckého života, může dokázat z nadhledu glosovat dílčí otázky vztahu humanitních
věd k dnešnímu životu a dnešního života k humanitním vědám, jejich problémům
a ideálům. Vše bude v rukou redakce a autorů. Především na nich totiž bude záležet,
zda se dokáží prosadit na svém zvláštním trhu. o kterém v závěrečné glose případně
hovoří V . Švec. Doufejme jen, že si tento trh zachová kus jisté konzervativnosti a bude
chtít časopis v „papírové" a nikoli „internetové" podobě, doufejme, že i nadále tu bu
dou čtenáři, kterým nejsou cizí humanitní vědy, jejich problematika a ideály... Ne
chejme se překvapit a přejme novému časopisu hodně dobrých příspěvků a ještě více
laskavých a zaujatých čtenářů.
Josef Dohnal
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