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4. Kontakty. Univerzitní město N . Novgorod má předpoklad vytvářet intelektuální
most Západ - Východ. V r. 1994 Rada koledží a univerzit ve Washingtonu v rámci
projektu Russian Studies Programme vyslala do města poprvé na semestrální pobyt
studenty ze států Colorado, Massachusetts aj. (podle ředitele projektu Mr. H . Waglera
s tím, že město je pro ně dostupnější než obrovské konglomeráty Moskvy a S. Peterburgu.) Univerzita N . I. Lobaěevského (založená 1916, dnes pátá z deseti prestižních
univerzit Ruska) má 20 fakult (104 kateder a 6 vědeckovýzkumných ústavů), 20 tisíc
studentů, okolo 700 aspirantů, desítky doktorandů, 17 oborových rad pro obhajoby
disertací, z toho 10 doktorských (ve 23 oborech). Univerzita má 270 doktorů věd a
profesorů, 80S kandidátů věd a docentů, 15 členů a Členů korespondentů Ruské Aka
demie věd atd. Ve městě je Lingvistiská univerzita aj.
Současné kontakty s N . Novgorodskou kulturou a jazykem oživují i výměnné
měsíční stáže studentů nižegorodské bohemistiky a ostravské rusistiky i společný
výzkum pracovišť s výměnou nejnovějších publikací i možnostmi internetu. Podobně
jako petrohradský sborník (Ars Philologiae. Professoru A. B. Muratovu ko dnju šestidesjatiletija vydaný universitou r. 1997) i nižegorodská konference jako pocta odkazu
díla prof. N . I. Golovina přináší pokusy přispět k chápání filologie v původním smyslu
názvu vědní disciplíny, která integruje bádání jazykovědná, kulturologická i literárně
vědná.
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Dne 16. května 2001 uspořádala katedra ruského jazyka a literatury Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně již popáté jednodenní seminář věnovaný aktuál
ním otázkám vyučováni ruštině na našich školách. Semináře se zúčastnili zástupci
českých a slovenských rasistických pracovišť. Jednání zahájila vedoucí katedry doc.
PhDr. J . Krystýnková, CSc. Přivítala shromážděné v konferenční místnosti a sezná
mila je s organizací pracovního zasedání. Během celodenního jednání bylo proneseno
15 referátů, rozdělených do tří tematických oblasti.
Nejprve byly vyslechnuty příspěvky z oblasti j a z y k o v ě d n á . Jako první vystoupil
A . B r a n d n e r (FF M U Brno). V referáte MopýonozunecKue
aapuannm
e
coapejueuIIOM pyccKOM
/ubixe zaměřil svou pozornost na některé posuny ve fungování sloves,

3

Spolupráci s univerzitami v N. Novgorodi vyvolala jak odborná praxe bakalářů (studentů FF
Ostravské univerzity, obor RJ v hospodářské sféfe a cestovním ruchu), pořádaná od r. 1994
z iniciativy podnikatelských kruhů v N . Novgorodi (s pozdejSi nabídkou výuky bakalářů na
Lingvistické univerzitě v N. Novgorodi im. Dobroljubova v rámci rektorské smlouvy v letech
1998-2000). Administrativní komplikovanost výměny studentů rusistů a bohemistú zjednodušila
r. 1998 výzva katedře rusistiky od doc. S. Rylova (vedoucího katedry historie ruského jazyka a
srovnávací slavistiky FF University Lobaěevského) během jeho stáže na Letni Škole v Plzni.
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a sice na zrnčny které se týkají slovních základů některých neproduktivních sloves
1. skupiny: v prézentnlch tvarech můžeme u nich pozorovat tendenci k překonávání
varíantnosti kofenných morfémů. S variantními podobami se lze také setkat v mužském
rodč minulého Času sloves s příponou -«y-. O způsobech tvoření ruských výrazů
v oblasti rostlinné říše pohovořila J . Svobodová (PdF ZČU Plzeň) ve svém pojednáni
AKmusHbie

npoifeccM

a coepeMeniwM

pyccKOM

fUbiKe

(uMeiman

npe<pmcauuji).

U sledovaných slov si všímala jejich původu, způsobu tvoření a také pravopisu.
M . Rykovská (PdF ZČU Plzeň) ve svém vystoupeni AKnvumme
npoueccbi
«
cospeM6HH0M pyccKOM
u H&iícKOM fUbiKax popsala současné názvy spotřebitelských výrob
ků v ruštině a češtině. Všem těmto pojmenováním je společné to, že jde ve většině
případů o nemotivovaná slova, v celé řadě případů jsou to přejfmky z jiných jazyků.
M . Vágnerová (PdF JČU České Budějovice) v příspěvku K npoóJieaMmuKe
coupaufeimů

coepeMewmzo

pyccxozo

H3MKa,

ecmpenatoufuxcíi

« oómcmu

JKOHOMUKU,

u npaea rozebrala pět způsobů tvoření ruských zkratek v oblasti politické,
hospodářské a právní. V popředí zájmu J . Šipka (FF P U Prešov) byla problematika
slovenského bezekvivalentního lexika a jeho překlad do ruštiny. V referáte
fabiKosati
Kapmuna cocedeů e pyccKO-cJioeayKux
conocnuianenuHX
uvedl konkrétní příklady, na
nichž ukázal, jak se překladatelé vyrovnávají s takovým výrazivem. Rozbor jazyka
duchovních ruské pravoslavné církve provedla A . Klimčuková (FF P U Prešov).
V příspěvku rpaMMummecKue
cpedcmea npaaocnaemů
nponoeedu
popsala mluvnic
ké a lexikální prostředky vyskytující se v promluvách, které jsou součástí pravoslavné
liturgie. V . Severa (FF O U Ostrava) v pojednáni nazvaném Hoean unmepd>epeHuuH?
se podělil s přítomnými s interferenčními jevy, k nimž dochází u studentů-neruštinářů
při počátečním stadiu výuky ruštiny pod vlivem již víceméně osvojených západoevrop
ských jazyků, především němčiny a angličtiny. Jde o chyby, které se týkají nejen roviny
lexikální, ale též fonetické a syntaktické. Otázkou akcentologie se zabývala
G . Morozovová (PdF M U Bmo). Ve svém vystoupení K eonpocy o npmwiax
lOMaieituH u KOJieÍMHUH ydapenun
popsala příčiny chyb v přizvuku, jichž se dopouštějí stu
denti ruštiny v českém prostředí.
Následovaly referáty z oblasti didaktiky ruského jazyka. Jako první byl předne
sen referát představitelky hostitelského pracoviště J . Krystýnkové K
npoÓMMamuKe
nataiibnozo
oóyteuux wwcmpaimuM
fUbiKOM. Zdůraznila v něm důležité momenty při
počáteční etapě studia ruštiny a cizích jazyků vůbec. H . Žofková (PdF U K Praha)
v příspěvku Profesiogram jako základ modelování a zkvalitňováni obsahu přípravy
učitelů RJ vysvětlila přítomným termín „profesiogram" a rozvedla obsah jednotlivých
složek, které tento termín zahrnuje. O zkušenostech z vyučování žáků s vývojovými
poruchami se podělila R . G r e n a r o v á (PdF M U Bmo) ve svém vystoupeni Práce s žáky
se specifickými vývojovými poruchami učení ve výuce cizích jazyků. L . Tahovská
(Centrum pro maturitní zkoušky, Praha) přiblížila přítomným obsah tzv. státních matu
ritních zkoušek, které mají být jednotně do všech typů středních škol zavedeny v roce
2004. Obsah maturitní zkoušky z ruského jazyka představila v referáte Ukázkové úlohy
ke společné části maturity z ruského jazyka.
Blok referátů z oblasti literárněvědné byl zahájen vystoupením J . Vorla (FF O U
Ostrava) Literární dílo jako estetický program. Ve svých úvahách vyšel z povídek
nonumuKU
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N . V . Gogola a J. Zeyera. V . Popov (PdF M U Brno) v referáte Bpe.Memwe u nayuouiuibHoe e pyccKoů poK-noo3uu.
[IpuMemu
oicumu
představil přítomným tento typ
ruské poezie. K dějinám ruského myšlení se vztahovalo pojednání S. Koryčánkové
(PdF M U Bmo) rnocmmecKOH
ocuoea
tpwtocofpCKOů
yiucnu
u nojmuiecKoeo
meopHecmea

B. C.

Cojio«teea.

Po každém předneseném referátu následovala diskuse. Celkově lze průběh pra
covního semináře považovat za užitečnou akci, na níž si účastnici vyměnili své zkuše
nosti. Jednotlivá vystoupení mohou být přínosem pro další zkvalitňování výuky rus
kému jazyku a literatuře.
Aleš Brandner

Rusistická konference v Hradci Králové
Dne 11. května 2001 uspořádalo oddělení ruského jazyka a literatury při katedře
slavistiky Pedagogické fakulty královéhradecké univerzity jednodenní pracovní seminář
věnovaný problematice výběru učiva při vyučování ruštině na českých školách, otáz
kám jeho prezentace a nácviku v učebnicích (učebních pomůckách) a při vlastním
vyučovacím procesu. Zasedání se konalo u příležitosti 70. narozenin našeho význam
ného představitele v oblasti lingvodidaktiky, profesora Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze PhDr. Stanislava Jelínka, CSc. (*19.5.1931), jehož celoživotní od
borná činnost jej proslavila nejen u nás, ale i za hranicemi naší vlasti. Pracovní seminář
zahájila vedoucí oddělení RJaL PhDr. Jana Ruferová. Přivítala shromážděné
a seznámila je s celodenním programem.
S úvodním referátem vystoupil představitel pořádajícího pracoviště R. Purm V e
svém příspěvku se pokusil zhodnotit jubilantův přínos do didaktiky vyučování cizím
jazykům, zejména ruštině. V rámci svého odborného zaměřeni na lingvodidaktiku
obecně se jubilant podrobněji věnoval otázkám vyučování gramatice na našich školách,
dále potom problematice sestavování učebnic a koncepci lingvodidaktické přípravy
učitelů cizích jazyků. Jubilant se zasloužil o přípravu celé generace učitelů ruštiny, je
dosud školitelem v oboru didaktiky ruského jazyka.
Po úvodním referátu pozdravila účastníky zasedání proděkanka fakulty doc.
PhDr. J . Bartůňková, CSc. V krátkém proslovu vyzdvihla jubilantovu záslužnou
celoživotní práci, zejména jeho talent spojovat teorii s praxí, uměni oslovit i příbuzné
obory (např. bohemistiku) a v neposlední řadě proslavit svůj obor i za hranicemi naši
republiky (mj. vydáním třídílné učebnice ruštiny Padyea). N a konci svého pozdravného
projevu popřála oslavenci hodně zdraví a pracovního elánu do další činnosti a jako
představitelka vedeni fakulty mu předala pamětní medaili J. A . Komenského.
Následovalo vystoupení jubilanta S. Jelínka (Praha). V e svém obsažném pří
spěvku se zaměřil na problematiku výběru lexikálního a gramatického učiva ve škol
ních učebnicích ruštiny. Uvedl, že gramatika a slovní zásoba jsou složky vzájemně
závislé, které se prolínají. Většina učebnic nerespektuje hledisko, aby lexikální a gra-
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