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Pražský lingvistický kroužek, vìdecký spolek, který se historicky zrodil v étosu a z étosu Masarykovy Èeskoslovenské republiky, od poèátku pozornì sleduje, jak se Èeská republika pøipravuje
k úkolu pøedsedat Radì Evropské unie, což jí pøipadne ve druhé polovinì roku 2022. Onen úkol
s sebou nese povinnost formulovat problémy a vyhodnocovat pøedkládaná øešení. Jakákoliv politická agenda má neodmyslitelnì rozmìr historický, kulturní i mravní; jakékoliv politické rozhodování se ze své podstaty dìje uvnitø složitých systémù hodnot. Metodologie spoleèenských vìd,
již PLK dlouhodobì rozvíjí – její aspekty se mohou jmenovat rozliènì: funkèní strukturalismus,
celostní filologie, procesuální sémiologie –, skýtá jedineèný pojmový aparát pro uchopení tak složitých systémù hodnot, jakými jsou lidské jazyky, lidské kultury, lidská spoleèenství.
U pøíležitosti èeského pøedsednictví 2022 chce Pražský lingvistický kroužek pøedstavit
možnosti a sílu svého výkladového aparátu vzdìlané veøejnosti èeské i svìtové, aby tak Prahu –
a skrze ni celou Èeskou republiku – ukázal jako místo, kde se o aktuálních spoleèenských otázkách pøemýšlí modernì, tedy s plným vìdomím jejich kulturnì-historických souvislostí v rozmìru evropském i svìtovém, a zároveò vìcnì, tedy se stálým zøetelem ke kulturním hodnotám evropským i k mravním hodnotám lidským. Za tím úèelem poøádá mezinárodní symposium, cyklus
veøejných pøednášek v èeštinì i v jiných jazycích a intensívnì vydává odborné i osvìtové publikace.
Mezinárodní symposium JAZYKOVÁ PESTROST SOUÈASNÉ EVROPY si klade za cíl podchytit, jak
v konkrétních zemích konkrétnì fungují jazyky regionální, národní i mezinárodnì jednací; jaké
kde jsou deklarované a jaké skuteènì prožívané postoje k evropské jazykové pestrosti. Zámìr je
vyzdvihnout, že jazyková rozmanitost a s ní spojená nezbytnost vzájemnì se pøekládat a interpretovat není nepøíjemnou pøekážkou, nýbrž obrovským stimulem, ba základním pøedpokladem pro
evropský kulturní rozvoj – a že se toto musíme nauèit docenit a rozvíjet.
Vystoupí na tøicet odborníkù z celého svìta, jednacími jazyky symposia bude trojice pracovních jazykù EU, francouzština, nìmèina, angliètina; ty budou dùslednì pojímány jako rovnocenné: každý se vyjadøuje v tom, ve kterém se cítí nejjistìji, a co bylo sdìleno v kterémkoliv
z nich, platí jako sdìlené; dle potøeby pøipouštíme vystoupení ještì v dalších jazycích. Prùbìh
symposia bude živì pøenášen po internetu, aby bylo možné sledovat jej odkudkoliv ze svìta.
Symposium se koná 21–23. záøí 2022 ve Francouzském institutu v Praze (Štìpánská 35,
Nové Mìsto) a je zdarma pøístupné každému, kdo se o probírané otázky zajímá. PLK výslovnì
zve vysokoškolské studenty, støedoškolské profesory, profesionální pøekladatele, politiky a vùbec
všechny, jejichž èinnost má mezinárodní a mezikulturní rozmìr; program symposia bude veøejnì
vyhlášen na stránkách PLK a veøejnì propagován.
Kroužek Evropu nikdy nezužuje na pouze Evropskou unii: dùslednì ji pojímáme jako
prostor kulturnì-historický, a tedy též politický, jenž se rozléhá od Atlantiku po Ural. Symposium
pracuje komparativnì, což znamená, že lokální evropskou souèasnost srovnává jak s evropskou
minulostí, tak se zkušeností mimoevropskou; jeho tematickými okruhy jsou «jazykové právo
Evropské unie», «výchova k jazykové mnohosti», «jazyk a modely kulturního chování», «jazyk
a problémy politické», «jazyk a problémy etické», «zkušenost evropského støedovìku», «zkušenost mimoevropská». Výstupem ze symposia bude samostatný svazek v mezinárodní publikaèní
øadì Travaux du Cercle linguistique de Prague s pracovním názvem «Diversité linguistique en
Europe contemporaine».
Cyklus veøejných pøednášek EVROPSKÉ HODNOTY A JEJICH UCHOPENÍ pøedvede, že o událostech
historicko-kulturních èi politicko-etických lze mluvit, tedy i uvažovat zpùsobem logicky
korektním a zároveò vìdecky objektivizujícím. To pøedvedeme a tematických okruzích: «možnosti a vyhlídky humanitních vìd : reflexe zkušenosti XX. století», «Èeskoslovensko poèátku
XX. století jako vìdomý projekt moderního státu», «vìda a jazyk zemského vlastenectví XVIII.
století a národních obrození století XIX : evropské srovnání» (2 díly), «Praha XVI. století jako
místo kontaktù západní a východní církve», «Praha XIV. století jako laboratoø evropské politiky
Karla IV».

Pøednášky probìhnou ve dvou jazykových versích, èesky a cizojazyènì; «cizojazyènì»
zde neznamená anglicky, nýbrž v rùzných pracovních jazycích, které PLK v mezinárodním styku
garantuje, podle osobních preferencí jednolivých øeèníkù. Èeské pøednášky se budou konat v pravidelných datech v Mìstské knihovnì v Praze, cizojazyèné pak v Domì národnostních menšin,
a to v datech domluvených operativnì pøes internetovou platformu, aby se jich mohlo zúèastnit
co nejvíc zájemcù.
Pøednášky jsou vždy zdarma pøístupné každému, kdo se zajímá. Cizojazyèné verse Kroužek nabízí jako svého druhu doprovodný kulturní program pro pøedstavitele, èinitele i zamìstnance EU, kteøí budou do Prahy jezdit pracovnì; zároveò chceme vyzdvihnout, že souèasná Praha
je pøíjemná i tím, jak je ve svých nynìjších Pražanech jazykovì pestrá.
Svùj badatelský program Kroužek zachycuje písemnì a šíøí knižnì. Pro mezinárodní styk vytvoøil
publikaèní platformu Travaux du Cercle linguistique de Prague, nouvelle série. Na ní již teï
PLK nabízí knihy «Karl Bühler, eine Sprachtheorie wiederentdeckt» (TCLP, n.s. 7), «Expérience
et avenir du structuralisme» (TCLP, n.s. 8), «Ïîðòðåò Ôðàíöèñêà Ñêîðèíû» (TCLP, n.s. 10).
Novì v roce 2022 vydáváme «An outline of phonology» (TCLP, n.s. 9) a po skonèení symposia
«Diversité linguistique en Europe contemporaine» (TCLP, n.s. 12; ve spolupráci s Instituttet for
sammenlignende kulturforskning, Oslo).
V èeštinì vydává PLK jako samostatnou knihu komentovaný výbor ze studií nazvaný
«Exempla celostní filologie. Funkèní jazykozpyt v souvislostech historických, praktických i
mravních». Je urèen široké kulturní veøejnosti: vysokoškolským studentùm, støedoškolským
uèitelùm, kulturním i politickým èinitelùm a vùbec všem zvídavým lidem.
Všechny publikace PLK lze objednat na www.cercledeprague.org; tamtéž najdete i
podrobný program našich akcí. Zajímejte se, zapojte se, pøijïte: právì úèast vzdìlané veøejnosti
dává naší èinnosti smysl. Tìšíme se na vás.
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