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Dialog kultur podesáté

Jaroslav Sommer (Brno)

Ve dnech 15. a 16. 1. 2019 se na Pedagogické 
fakultě Univerzity Hradec Králové opět usku-
tečnila mezinárodní vědecká konference Dialog 
kultur, jejíž 10. ročník zorganizovala Katedra 
ruského jazyka a literatury již tradičně ve spo-
lupráci se Slavistickou společností Franka Woll-
mana a s Českou asociací rusistů. Konferenci 
otevřela prorektorka UHK pro tvůrčí činnost 
Leona Stašová, podporu ze strany PdF UHK vy-
jádřila proděkanka pro internacionalizaci a pra-
xe Daniela Vrabcová. Za pořadatele pomluvila 
vedoucí KRJL PdF UHK Jana Kostincová, na niž 
navázal předseda Slavistické společnosti Franka 
Wollmana Ivo Pospíšil. Úvodní část konference 
zakončil předseda České asociace rusistů Jiří 
Klapka.

Na konferenci Dialog kultur X se jednalo 
ve třech sekcích – v literárněvědné, lingvistické 
a lingvodidaktické. Zatímco literární vědci a věd-
kyně se v tomto roce zaměřili na problematiku 
slovanských literatur a podob performance, v oblas-
ti lingvistiky se rokovalo o cizojazyčných vlivech 
na slovanské jazyky na různých úrovních jazykového 
systému. Neméně aktuální téma bylo rozvíjeno 
i v lingvodidaktické sekci, která se zabývala mo-
derními tendencemi v didaktice ruského jazyka.

Na Dialogu kultur se svými příspěvky vy-
stoupilo 50 odborníků a odbornic v oblastech 
lingvistiky, literární vědy a didaktiky, přičemž 
několik dalších kolegů a kolegyň přicestovalo 
i ze zahraničí bez vlastních příspěvků s cílem 
zapojit se do diskuzí o jednotlivých referátech. 
Vyjma domácího pracoviště rozsah své vědecko-
-výzkumné činnosti představil především Ústav 
slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně, odkud přijela nejhojnější delegace. 
Zastoupena byla i další rusistická a slavistická 
pracoviště z významných českých univerzit, ať už 
se jednalo o Katedru ruského jazyka a literatu-
ry na Pedagogické fakultě MU v Brně, Katedru 

slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, Katedru slavistiky Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity, Ústav východo-
evropských studií Filozofické fakulty, Katedru 
rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty 
a Centrum jazykové přípravy Matematicko-fyzi-
kální fakulty Univerzity Karlovy i Katedru rus-
kého a francouzského jazyka Fakulty pedagogic-
ké Západočeské univerzity v Plzni. Zastoupení 
na konferenci měla také Katedra marketingové 
komunikace Fakulty ekonomických studií Vyso-
ké školy finanční a správní i Centrum pro studi-
um demokracie a kultury.

Ze zahraničních pracovišť na Dialog kultur X 
zavítali badatelé a badatelky ze Slovenska (Slo-
venská akademie věd v Bratislavě a Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitře), z Polska (Slezská 
univerzita v Katovicích, Varšavská univerzita), 
z Rakouska (Univerzita Innsbruck) i z Ruska 
(Tomská státní univerzita, Moskevská pedagogic-
ká státní univerzita, Kubáňská státní univerzita 
v Krasnodaru, Sankt-Petěrburgská státní univerzi-
ta, Ruská technologická univerzita v Moskvě, Ná-
rodní výzkumná Nižegorodská státní univerzita 
N. I. Lobačevského v Nižním Novgorodu a další).

Hosté konference ocenili především velkory-
sou časovou dotaci poskytnutou na jednotlivé 
příspěvky i odborné diskuze k nim. Zaklada-
tel konference Oldřich Richterek při přípitku 
též vzpomenul na skromné začátky setkávání 
na půdě PdF UHK při prvním ročníku Dialogu 
kultur v roce 2002. KRJL na konferenci, stejně 
jako v předchozích ročnících, reprezentovala 
také studentská divadelní skupina Inspirace, jež 
pod režijním vedením Galiny Kosych nazkouše-
la hru Alexandra Ivanoviče Pisareva Хлопотун, 
или дело мастера боится.

Na konferenci byl kromě sborníku některých 
příspěvků z literárněvědné sekce z předchozí-
ho ročníku konference představen také vizuál 
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prvního čísla časopisu Philologia Rossica, který 
bude od tohoto roku KRJL PdF UHK vydávat 
ve spolupráci s Nakladatelstvím Pavel Mervart. 
Hlavní redaktor časopisu a zároveň předseda or-

ganizačního výboru konference Jindřich Kesner 
vyzval účastníky a účastnice konference k parti-
cipaci na obsahu druhého čísla časopisu, které 
bude vydáno ještě letos.

Mgr. Jaroslav Sommer

Ústav slavistiky

Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

jaroslav.sommer@uhk.cz


