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má v jím vybraných staroruských
textech funkci nejen informační (pojmenovávací, přenos informativně-hodnotící informace), ale také funkci emočně-hodnotící (přenos emoce mluvčího), expresivně-estetickou
(přitáhnutí pozornosti), apelativní
(volní působení na mluvčího) a funkci kontaktovou (snaha vyzvat či udržet důvěru posluchače, např. pomocí fráze hrozby či modlitby apod.).
V následujícím dnu následovalo
jednání v sekcích, o nichž však pro
jejich obšírnost informovat nebude-

me, a to i s ohledem na fakt, že
v sekcích bohužel řada nahlášených
přispěvatelů nebyla vůbec přítomna.
Bližší přehled o programových příspěvcích proto podáváme ve zprávě o knižním výstupu z konference. Celkově lze nicméně i přes tento
nedostatek považovat konferenci za
vydařený podnik, který zprostředkoval účastníkům to nejzásadnější –
vzájemný kontakt a možnost přetavit v diskusích s kolegy z ostatních
univerzit neurčité poznatky v konkrétní ideje.
Stanislav Oplatek
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Slavistika v současném světě
Dne . září se na půdě Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo mezinárodní vědecké kolokvium Slavistika v současném
světě, které pod záštitou Ústavu slavistiky FF MU uspořádaly tři významné slavistické instituce – Česká
asociace slavistů, Slavistická společnost Franka Wollmana a Středoevropské centrum slovanských studií.
Úvodní slovo přednesl vedoucí
Ústavu slavistiky a předseda České asociace slavistů profesor Ivo Pospíšil. V šesti blocích pak vystoupi-

li vědci z osmi zemí – Česka, Polska, Slovinska, Maďarska, Německa,
Ruska, Ukrajiny a Srbska; kteří přišli,
aby vyjádřili svůj pohled na současný stav slavistiky. Rokování se neslo ve znamení konfrontace včerejška a dneška, především však ve znamení hledání nových směrů, aspektů, nových metod a výzev, které by
představovaly obohacení slavistického bádání.
Zazněly příspěvky věnované různým aspektům slavistického výzkumu: stavu slavistiky ve . století
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(Suvajdžić, Fedoszov), literárněvědné slavistice (Bunjak), aspektu didaktickému (Suchanek, Hříbková)
nebo ﬁlologickému (Rylov). Další
autoři se ve svých příspěvcích zaměřili na multietnicitu (Fiala, Sobotková), národnostní menšiny (Štěpánek), nebo na problematiku slavistického výzkumu nahlíželi optikou jak
literární historie (Červinskaja), tak
poetiky tvorby konkrétního spisovatele (Vilčanskaja). Objevily se také
příspěvky, v nichž se autoři podívali do historie, aby zhodnotili tradice
(Zelenka, Vlček, Hříbková, Jesenšek);
ale i příspěvky reﬂektující slavistická bádání zejména z hlediska časopisu Československá rusistika (Bubeníková) a Slovanský přehled (Vlček).
Značný zájem vzbudil příspěvek
France Šěna o lužickosrbském kulturním lexikonu (Sorbisches Kulturlexikon), jenž se určitě stane dobrou
pomůckou ve slavistickém výzkumu. Přítomné oslovily také referáty Marka Jesenška o konstituovaní
slovinského spisovného jazyka a Mi-

luše Bubeníkové o významu časopisu Československá rusistika hodnoceného z odstupu a s nadhledem.
Podnětný byl i příspěvek mapující
osudy slavistiky v italském prostředí, konkrétně na univerzitě L’Orientale v Neapoli, který přednesl Giuseppe Maiello. O mladé generaci slavistů a jejich zapojení do výzkumných projektů promluvil Josef Šaur.
Své aktivity v rámci časopisu Proudy,
přípravy sborníku a konference pro
doktorandy přítomným prezentovaly samotné studentky doktorského
studia.
Rokování svým příspěvkem nakonec uzavřel Ivo Pospíšil, v němž
poukázal na důležitost hledání nových podnětů, dialogu a vzájemné
spolupráce a v neposlední řadě i na
důležitost formování mladé slavistické generace prostřednictvím jejího zapojování do výzkumných projektů. Věříme, že v budoucnu se
uskuteční další taková setkání, která
přispějí k prohloubení výzkumu slovanského areálu.
Lenka Paučová

Konference Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I
Ve dnech . a . října
uspořádali doktorandi pod záštitou Ústavu slavistiky FF MU literárněvědnou konferenci Slovanský literární
svět: kontexty a konfrontace s pořadovým číslem jedna slibujícím další ročníky. Během dvou dnů se na konferenci představilo
doktorských

studentů z České republiky, Polska,
Rakouska, Slovenska a Itálie. Zájemci o téma konference mohli navíc
předem nahlédnout do sborníku příspěvků, který vyšel již před konáním akce.
Po úvodních slovech hlavních organizátorek konference Mgr. Elišky

