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Edičná poznámka
k profilom a bibliografiám pracovníkov a doktorandov 
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Profily pracovníkov sú usporiadané podľa abecedy a prinášajú základné úda-
je a informácie o ich vedeckovýskumnom zameraní, o vedených medziná-
rodných a domácich projektoch (neuvádzajú sa projekty, na ktorých sa pra-
covníci organizácie a doktorandi zúčastňujú ako spoluriešitelia) a prehľad 
ocenení a vyznamenaní.

Bibliografia publikačnej činnosti obsahuje vedecké výstupy pracov-
níkov a doktorandov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. V každom 
profile sa zoznam bibliografických položiek uvádza chronologicky od naj-
novších po najstaršie práce; súpis bibliografických údajov obsahuje knižné 
práce, vedecké štúdie v periodických i neperiodických publikáciách od roku 
2014 do roku 1995 vrátane, ktoré sú zachytené v Správach o činnosti Sla-
vistického ústavu Jána Stanislava SAV a predchodcu Slavistického kabinetu 
SAV v spomínanom období. Bibliografia pri jednotlivých profiloch obsahuje
(podľa potreby profilu) štyri časti: 1. Knižné publikácie a edičná činnosť,  
2. Štúdie a články v časopisoch, 3. Štúdie a články v zborníkoch a knižných 
neperiodických publikáciách a 4. Popularizačné štúdie a články (v časopi-
soch a zborníkoch). 

Do položky knižné publikácie a edičná činnosť sú zaradené vedec-
ké monografie vydané v zahraničných i domácich vydavateľstvách a edície 
pramenných textov publikovaných v supplemente časopisu Slavica Slovaca 
v rokoch 2011 – 2014, knižne vydané vysokoškolské učebné texty, odbor-
né monografie, preklady monografických knižných prác, autorské kataló-
gy  a tiež recenzované edičné a zostavovateľské práce knižného charakteru 
(napr. bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, monotema-
tické súbory štúdií...). Jednotlivé položky sa v bibliografii nachádzajú za od-
rážkou •. Položka štúdie a články v časopisoch obsahuje bibliografické údaje 
vedeckých štúdií publikované v periodických publikáciách (časopisoch, ro-
čenkách a iných vedeckých periodických publikáciách). Okrem vedeckých 
štúdií, ktoré sa v bibliografii uvádzajú za odrážkou •, v rámci položky sa 
za odrážkou ○ chronologicky uvádzajú aj prehľadové práce, správy a re-
cenzie publikované v časopisoch. Štúdie a články v zborníkoch a knižných 
neperiodických publikáciách sú chronologicky od roku 2014 do roku 1995 
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usporiadane v samostatnej časti. Jednotlivé položky sú označené odrážkou •.  
Popularizačné štúdie a články (v časopisoch a zborníkoch) sa uvádzajú za 
drážkou *. Na konci profilu sa uvádza skratka autora, ktorý zodpovedá za 
spracovanie profilu a bibliografie.

- pž -

Zoznam skratiek autorov profilov a zostavovateľov  
bibliografických záznamov

- aš -  Andrej Škoviera
- bp - Božena Pecuchová
- dt - Dominika Tekelilová
- jd -  Ján Doruľa
- kž - Katarína Žeňuchová
- lk - Ladislav Kačic
- ľw - Ľubomíra Wilšinská
- mh - Marína Hríbová
- mk - Mária Košková
- mp - Mária Prokipčáková
- ms - Mária Strýčková
- nh - Nikoleta Hubinská
- pz - Peter Zubko
- pž - Peter Žeňuch
- rc - Rastislav Csapák
- sv - Svetlana Vašíčková
- sz - Svorad Zavarský
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