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* ZPRÁVY — KRONIKA* 

–––––––––––––––––––––––– 

 

 

Mezinárodní asociace slavistů a porada v Brně: metodologie a metodika, nové 

přístupy 

 

Dne 27. září 2012 pořádal Ústav slavistiky FF MU a jeho Seminář filologicko-areálo-

vých studií ve spolupráci s Českou asociací slavistů a přípravným výborem Mezinárodní 

asociace slavistů v rámci rozvojového programu meziuniverzitní spolupráce mezinárodní 

vědecký seminář Mezinárodní asociace slavistů a nové postupy v metodologii a meto-

dice filologie (Международная ассоциация славистов и новые приемы в методо-

логии и методике филологии). Byla to v pořadí již druhá akce tohoto druhu: první se 

konala porada v Brně vе dnech 26.–27. října 2011 s názvem Международная славис-

тика – проблемы общественной позиции, организации и методологии, na níž vystou-

pili mimo jiné Lucjan Suchanek a Hanna Kowalska-Stus (Krakov), Bogusław Zieliński 

(Poznań), Mária Bátorová (Bratislava), Miloš Zelenka (České Budějovice), autor této 

zprávy aj. 

Klíčový koncepční materiál Кризис славистики и возможные пути его преодоле-

ния посредством международных научных проектов (Памятная записка) zaslal jed-

nání Petar Bunjak (Bělehrad), který syntetizoval své diskuse se zesnulým předsedou Srb-

ské asociace slavistů Bogoljubem Stankovićem. Z tehdejšího jednání vyplynulo i společné 

prohlášení deklarující založení Mezinárodní asociace slavistů jako komplementární slavis-

tické organizace koncentrující badatelskou síť a věcnou databázi projektů (Materiály 

obsahuje supplementum čas. Novaja rusistika 2012, přístuném na www stránkách 

Ústavu slavistiky FF MU).  

Druhé setkání, jehož se zúčastnili doktorandi Ústavu slavistiky, se soustředilo na spo-

lupráci univerzit a realizaci ideje mezinárodní spolupráce univerzitní slavistiky. Po zahá-

jení promluvil Petar Bunjak (Bělehrad) na téma Мероприятия Славистического 

общества Сербии по международному научному сотрудничеству и возможности их 

включения в деятельность МАС, Libor Pavera (Bielsko-Biała) přednesl referát Postmo-

derní „vše dovoleno“ a klady i zápory hesla ve vědě o literatuře (na příkladu jednoho 

slovníku), Lucjan Suchanek promluvil na téma Методы исследованиой в россиеведе-

нии, Bożena a Emil Tokarzovi uváděli problém Komunikacja międzykulturowa jako przy-

szłość slawistyki, Josef Šaur informoval o evropských programech Ústavu slavistiky, 

Dorota Chłopek poučeně referovala na téma Kognitywizm v glottodydaktyce, autor těchto 

řádků promluvil o dvou okruzích, a to Проблематика международных организаций 

славистов и научная жизнь / Problematika vývojového paradigmatu literatury 

(především na příkladu slovanských literatur a ruské literatury).  

Diskuse byla většinou průběžná, ale i generální. Projekt širší mezinárodní spolupráce 

bude pokračovat, realizační etapy byly projednány a odborná veřejnost o nich bude včas 

informována. 

Ivo Pospíšil 


