Pražský lingvistický kroužek
2017/2018
zpráva o èinnosti
CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA
Kroužek poøádal 15 veøejných zasedání, spolupoøádal mezinárodní symposium v Praze (s Karlovou universitou), úèastnil se èesko-èínského symposia v Praze, vystoupil na mezinárodní konferenci v Polsku, poøádal kursy doktorské školy na Slovensku (Trnava, Nitra, Košice) a pro Evropskou unii (Lucemburk, Brusel). Vydal nový svazek svých Travaux (TCLP, n.s. 7)
ØÁDNÁ ZASEDÁNÍ (veøejnì pøístupné pøednášky a diskuse)
podzim

02.10. Jošihisa Nakamura (Kanazawa): Cognitive linguistics: the Japanese perspective
16.10. Miroslava Aurová (Èeské Budìjovice): Srovnání aktuálního èlenìní v èeštinì a španìlštinì: textovì lingvistický pøístup
30.10. Ondøej Pešek : Textová lingvistika a diachronie: signály èlenìní støedovìkého textu
27.11. Osobnost a odkaz Oldøicha Lešky (90 let od narození / 20 let od úmrtí)
11.12. Irena Kurzová : Parodizace naratívní techniky entrelacement
zima

15.01. Jakub Øíha : Metrî causâ: versologie a edièní zpracování básnického textu
29.01. Éloïse Adde (Luxembourg) : La Chronique dite «Dalimil» : contexte européen d'une
œuvre vieux-tchèque
12.02. Tomáš Hoskovec : Matematika, lingvistika, kybernetika: stará vymezení a nové možnosti
26.02. Michal Ctibor : Quid tu, Marce? Vìtné ekvivalenty v latinì a v èeštinì
12.03. Lucie Pultrová : Stupòování latinských adjektiv
jaro

26.03.
23.04.
14.05.
28.05.
11.06.

Jan Šabršula, vìdec a osobnost (ke 100.výroèí narození)
Petr Plecháè : Versologie a atribuce autorství
Pavel Šturm : Fonetický odkaz Antonína Frinty a Josefa Chlumského
Jan Volín : Teoretická fonologie a experimentální fonetika
Jiøí Hedánek : Soustavná fonologie

PLK ÈINNÝ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
Vratislav, 14–16.IX 2017 : Grenzen der Sprache, Grenzen der Sprachwissenschaft (VI. Linguistisches Treffen in Breslau/Wroc³aw). — Plenární pøednáška pøedstavitele PLK
Lucemburk & Brusel, 12–13.X 2017 : La terminologie comme phénomène linguistique, une approche philologique englobante.— Semináø PLK pro pøekladatele Evropské komise
Praha, 8–9.XI 2017 : Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija — Ôðàíöèñê Ñêîðèíà è åãî
ïðàæñêàÿ Áèáëèÿ [Francisk Skorina a jeho pražská Bible (1517)]. Mezinárodní symposium spolupoøádané PLK
Trnava & Nitra, Košice, 16–19.IV, 9–11.V 2018 : Textová lingvistika a celostní filologie. — Semináøe PLK na slovenských universitách
Praha, 10–12.VII 2018 : Central European Literary Theory (Structuralism, Marxism, Phenomenology) and its Reception in the World. — Vystoupení èlenù PLK na èesko-èínském
symposiu poøádaném Ústavem pro èeskou literaturu AV ÈR

DOKTORSKÁ ŠKOLA PLK / ÉCOLE DOCTORALE DU CLP
Kroužek poøádal ve francouzštinì semináø pro pøekladatele Evropské unie v Lucemburku a
v Bruselu (odborná terminologie co problém lingvistický), v èeštinì pro tøi slovenské university
(textová lingvistika a celostní filologie). V Praze samotné bìžely po celý rok 2017/2018 dva semináøe, v èeìštinì o pojmovém aparátu celostní filologe, ve francouzštinì o lexikální sémantice;
v zimì 2017/2018 ještì navíc v italštinì, o procesuální sémiologii.
PUBLIKACE (TCLP, n.s. 7)
Karl Bühler, une théorie du langage redécouverte – eine Sprachtheorie wiederentdeckt – a
theory of language rediscovered (curauit Tomáš Hoskovec, Savina Raynaud et Federico Albano
Leoni et Jürgen Trabant adiuuantibus). TCLP, n.s. 7, Kanina – Praha 2018. (ISBN 978-80-8726952-7, OPS – PLK)
Tematický sborník s 19 pøíspìvky od autorù ze 7 evropských zemí; 440 stran v nìmèinì, francouzštinì, angliètinì. Cena 400 Kè / 16 €, veškerý zisk z prodeje jde na další vìdeckou èinnost

PLK.

FINANÈNÍ TOKY
Textovou pøípravu svazku TCLP, n.s. 7 podpoøilo ministerstvo kultury Èeské republiky (30.000
Kè), materiální vydání zaplatila Fritz-Thyssen-Stiftung (5.500 €); Kroužek byl v obou pøípadech
odborným garantem žádostí o podporu, vlastním pøíjemcem podpory bylo neziskové vydavatelství OPS. Standardní provozní náklady (nájem, poštovné, služby, spotøební materiál) kryl spolek
z èlenských pøíspìvkù: tyto položky jsou shrnuty v pøíloze v pøehledu za finanèní roky 2017 a
2018; ze svých zdrojù hradil PLK rovnìž cesty svého lektora na Slovensko. Do Polska jel zástupce PLK na vlastní náklady.

