Pražský lingvistický kroužek
2018/2019
zpráva o èinnosti

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA
Kroužek poøádal 2 slavnostní veøejná zasedání a 10 øádných zasedání s veøejnou úèastí. Úèastnil
se 2 mezinárodních symposií poøádaných v Èesku (Brno, Ostrava), pøedstavoval svou novou publikaci na èeských universitách (Brno, Hradec Králové), spolupoøádal v Praze 2 mezinárodní symposia, jež se konala pod záštitou cizích velvyslanectví (Lotyšsko, Litva, Norsko). Vydal další svazek svých Travaux (TCLP, n.s. 8)

SLAVNOSTNÍ A ØÁDNÁ ZASEDÁNÍ (veøejnì pøístupné pøednášky a diskuse)
Zasedání byla vedena v tom jazyce, ve které je uveden titul pøednášky.
podzim

01.10. Tomáš Hoskovec : Funkce, normy, hodnoty — ve vìdì i v politice (slavnostní veøejné zasedání ke 100. výroèí založení Èeskoslovenska)
29.10. Rozprava o významu (Tomáš Hoskovec, Ondøej Pešek, David Lukeš a Martin Pokorný;
moderoval Jan Volín)
26.11. Barbora Krylová : Achilleus v Íliadì. Konstrukce postavy ústøedního hrdiny a jednota autorského zámìru
zima

21.01.
18.02.
04.03.
18.03.

Michal Kováø : Èlovìk a tvùrce Václav Marek
Viktor Elšík : Asociativní plurál v maïarské romštinì
Karl Bühler, znovuobjevování teorie jazyka (Tomáš Hoskovec, Martin Pokorný)
Dorothee Röseberg (Halle-Wittenberg) : La Bohème et la Tchécoslovaquie dans l'(auto)biographie de Rita Schober, romaniste allemande

jaro

15.04. Václav Štefek : Jména místa v èínštinì
29.04. Nikolaj Nikolaeviè Kazanskij (Petrohrad) : Ïðîáëåìû âåðèôèêàöèè ïðè ëèíãâèñòè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè
13.05. Rozprava o strukturalismu (Ondøej Sládek, František Podhajský, Bohumil Vykypìl, Tomáš Hoskovec; moderoval Jakub Øíha)
27.05. Louis Begioni (Øím) : Revisiter la psychomécanique du langage aujourd'hui : vers la définition d'une systémique du langage
01.06. Den pro Jiøího Veltruského (5.VI 1919 – 31.V 1994). Semináø a vzpomínková akce ke
100. výroèí významného èlena PLK — mimoøádnì v sobotu
Tomáš Hoskovec:
Martin Kaplický:
Ondøej Sládek:
Herta Schmid:
David Drozd:

Jiøí Veltruský, klíèová postava sémiologického programu PLK
Pojetí dramatického textu u Veltruského a Ingardena
Jak Veltruský èetl Mukaøovského
Why did Jiøí Veltruský say that semiotics cannot solve all problems of theatre
theory?
Štvavá vysílaèka. Rozhlasové vysílání Jiøího Veltruského v 50. letech

DALŠÍ SKTIVITY PLK
Brno, 19–20.IX 2018 : Slovníky modernistù a paradigmata moderny — vystoupení èlenù PLK
na mezinárodní akci poøádané Moravskou zemskou knihovnou.

Ostrava, 15–16.XI 2018 : Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice / Jan Šabršula et son héritage
pour la linguistique romane — úvodní pøednáška a vystoupení èlenù PLK na mezinárodní akci poøádané Ostravskou universitou.
Brno, 27.II 2019 : Karl Bühler, aneb znovuobjevování teorie jazyka
Hradec Králové, 9.IV 2019 : Karl Bühler, aneb znovuobjevování teorie jazyka
Prezentace nového svazku Travaux na universitách mimo Prahu.

Plzeò, 2 – 16 – 30. IV 2019 : Výklad Máchova Máje — semináø PLK pro uèitele a doktorandy
Západoèeské university
École doctorale du Cercle linguistique de Prague

Praha, 29.IV 2019 : Èeská baltistika / baltistika Èekijoje 1918 – 2018. Mezinárodní symposium
poøádané Karlovou universitou a Pražským lingvistickým kroužkem, pod záštitou velvyslancù Litvy a Lotyšska.
Praha, 6.V 2016 : Dílo Václava Marka (1908 – 1994), èeského lapponisty. Mezinárodní symposium poøádané Pražským lingvistickým kroužkem, za pøítomnosti velvyslance Norského
království.
DOKTORSKÁ ŠKOLA PLK / ÉCOLE DOCTORALE DU CLP
Kroužek poøádal v èeštinì semináø obsahového výkladu Máchova Máje pro uèitele a doktorandy
Západoèeské university v Plzni. V Praze po oba semestry bìžel v èeštinì kurs s názvem «aktuálnost indoevropeistiky»; formou zvláštního soustøedìní probìhl v zimì 2018/2019 semináø pro
studenty Akademie výtvarných umìní «jazyk a umìní co sémiologické øády».

FINANÈNÍ TOKY
Standardní provozní náklady (nájem, poštovné, služby, spotøební materiál) kryl spolek z èlenských pøíspìvkù: celkový objem je shrnut v pøíloze v pøehledu za finanèní roky 2018 a 2019.

