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SLAVISTIKA

Zasadnutie Slovenského komitétu slavistov
Dňa 2. februára 2012 sa v sídle Slovenského komitétu slavistov a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
v Bratislave uskutočnilo pravidelné plenárne zasadnutie
Slovenského komitétu slavistov (SKS), na ktorom predseda SKS Peter Žeňuch predniesol správu o činnosti komitétu za rok 2011 a plán jeho činnosti na najbližšie obdobie.
V správe o činnosti poukázal na zásadný význam
Prvého kongresu slovenských slavistov pre ďalšie smerovanie slovenskej slavistiky. Zároveň požiadal aktívnych
účastníkov kongresu, aby svoje príspevky v čo najkratšom
čase odovzdali na publikovanie. Slovenský komitét slavistov pripraví kolektívnu monograﬁu s názvom Slovenská
slavistika včera a dnes. Keďže v roku 2012 bolo zo strany
SAV avizované krátenie príspevkov aj na časopisy SAV
(Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je spoluvydavateľom časopisu), rozhodujúcim pri vydávaní časopisu bude
príspevok z Ministerstva kultúry SR. Slovenský komitét
slavistov, ktorý je spoluvydavateľom časopisu Slavica
Slovaca, predložil v roku 2012 na Ministerstvo kultúry SR
žiadosť o podporu vydávania tohto časopisu. Distribúcia
časopisu je zabezpečená prostredníctvom SLOVART-u,
G. T. G. i prostredníctvom predajne vydavateľstva Veda.
Počnúc ročníkom 46 vychádza časopis Slavica Slovaca
v troch číslach, pričom tretím číslom je supplementum.
V roku 2011 bol ako supplementum vydaný latinský apologetický spis Martina Sentivániho (ZAVARSKÝ, S.: Martin
Sentiváni: Dissertatio cosmographica seu De mundi systemate / Sústava sveta. Kozmologická štúdia. Na vydanie
pripravil a preklad s komentárom vyhotovil S. Z. 154 s.).
V roku 2012 sa ako supplementum pripravuje monograﬁcká štúdia J. Doruľu o slovensko-nemeckých vzťahoch.
V súvislosti so zápisom z ostatného zasadnutia SKS
upozornil predseda komitétu na zoznam referentov a referátov v rámci určenej kvóty pre Slovensko (Slavica
Slovaca, roč. 46, č. 2, s. 184-185). Dodal, že aktívnymi
účastníkmi 15. medzinárodného zjazdu slavistov v Minsku sú aj organizátori a členovia jednotlivých schválených tematických blokov. Slovenský komitét slavistov
však nemá možnosti zabezpečiť ﬁnancovanie účasti na
zjazde slavistov v Bielorusku, preto predseda SKS odporučil, aby účastníci zjazdu zahrnuli výdavky na cestovné,
kongresový poplatok a pobytové náklady do grantových
projektov, alebo požiadali o ﬁnancovanie ciest grantové
alebo príspevkové organizácie poskytujúce tieto možnosti. SKS v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV sa pre členov delegácie slovenských slavistov,
ktorí sú pracovníkmi zo SAV, pokúsi získať výmennú
kvótu v rámci medziakademickej dohody medzi SAV
a Bieloruskou akadémiou vied. Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava
SAV pripraví zborník referátov s názvom 15. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku – príspevky slovenských
slavistov. V zborníku sa môžu publikovať aj ďalšie slavistické príspevky, ktoré sú v súlade s tematikou 15. medzinárodného zjazdu slavistov, treba však dodržať všetky
technické parametre ich prípravy na publikovanie. Takéto
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príspevky, pravda, prejdú riadnym recenzným posúdením.
Termín odovzdania príspevkov na publikovanie v spoločnom zborníku je 31. október 2012. Slovenský komitét
slavistov už tradične pripraví bibliograﬁu slovenskej slavistiky s názvom Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 2008-2012 (výber).
Za bibliograﬁcký výber slavistických prác z jednotlivých
vedných disciplín sú zodpovední: P. Žeňuch (jazykoveda), E. Brtáňová (literárna veda a kulturológia), M. Benža
(etnograﬁa a folkloristika) a J. Bobák (história a archeológia). Bibliograﬁcké výbery prác slovenských slavistov
treba poslať v tlačenej i elektronickej podobe najneskôr
do konca marca 2013 na adresu Slovenského komitétu
slavistov. Slovenský komitét slavistov vyzve vydavateľské inštitúcie, vedecké pracoviská a ďalšie relevantné inštitúcie, aby poskytli publikácie na prezentáciu slovenskej
vedy na knižnej výstave, ktorá je tradične sprievodným
podujatím medzinárodného zjazdu slavistov. Knižné tituly na výstavu sa budú zhromažďovať v Slavistickom
ústave Jána Stanislava SAV, ktorý zabezpečí ich prevoz do
Bieloruska. V súvislosti s prípravou prezentácie publikačných výstupov slovenských slavistov na minskom zjazde
v roku 2013 sa hovorilo (H. Hlôšková) aj o možnostiach
pripraviť webovú stránku, na ktorej sa budú môcť prezentovať vybrané slavistické publikácie.
Slovenský komitét slavistov pripraví v roku 2012
v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava
SAV a pod patronátom primátora mesta Michalovce konferenciu Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a
neslovanských súvislostiach (23.-26. októbra 2012 v historickej budove Zemplínskeho múzea v Michalovciach).
Prioritou konferencie je prezentácia výskumov a diskusia
o vzťahoch medzi jazykmi, etnikami a kultúrami v karpatskom priestore. Konferencia sa uskutočňuje v rámci
príprav na oslavy 1150. výročia príchodu slovanských
vierozvestov na Veľkú Moravu. V tejto súvislosti J. Doruľa zdôraznil potrebu aktivizácie slovenských slavistov pri
organizovaní podujatí z príležitosti tohto výročia.
Na rokovaní pléna SKS bola prednesená aj správa
o revízii hospodárenia SKS za rok 2011, ktorú vypracovala externá spolupracovníčka SKS Helena Rummelová
a na rokovaní pléna SKS ju predniesla Tatiana Štefanovičová. Revízorky SKS (T. Štefanovičová a J. Dudášová)
správu preskúmali a jej správnosť potvrdili.
Plénum SKS jednomyseľne schválilo správu o činnosti SKS za rok 2011, plán činnosti na rok 2012 i správu
z revízie hospodárenia SKS za rok 2011.
Po skončení zasadnutia Slovenského komitétu slavistov sa o 11:00 hodine na pôde SKS a Slavistického
ústavu Jána Stanislava SAV uskutočnila prezentácia publikácie Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela
etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. (Bratislava:
2011), ktorú Slovenský komitét slavistov vydal v spolupráci s Národopisnou spoločnosťou Slovenska pri SAV,
s Ústavom etnológie SAV a s ﬁnančnou podporou Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry.
Peter Žeňuch

