Pražský lingvistický kroužek
2019/2020
zpráva o èinnosti
CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA
Kroužek poøádal veøejná zasedání, soustavné kursy doktorské školy, dvoudenní, pøedstavoval svá
Travaux doma i v zahranièí. Jeho rozsáhlé aktivity neèekanì zastavila pandémie.
ØÁDNÁ ZASEDÁNÍ (veøejnì pøístupné pøednášky a diskuse)
podzim

21.10. 100 let pražské fonetiky [Pavel Šturm, Zdena Palková, Radek Skarnitzl, Jan Volín,
Tomáš Hoskovec]
18.11. Jakub Øíha : K Nerudovu verši
zima

27.01. Giorgio Cadorini : Prostory a diversita románských jazykù
24.02. Eva Krásová : nad knihou Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu
PLK ZVÁN NA KONFERENCE
Plzeò 19–20.IX 2019 : Français écrit et français parlé. — Pøedseda PLK pronesl úvodní pøednášku « L'oral, l'écrit et la nature du signe linguistique ».
PLK PREZENTUJE SVÁ TRAVAUX (N.S. 7)
Opava: 30.IX (universita)
Plzeò: 31.X (universita)
Berlin: 15.XI (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)
Èeské Budìjovice: 12.XII (filologický klub)
PLK PREZENTUJE SVÙJ PROGRAM
Halle an der Saale 28.I 2020 : »Funktioneller Strukturalismus: Gegenwart und Zukunft«. Vyžádaná pøednáška pro Linguistenkolloquium der Martin-Luther-Universität Halle – Wittenberg
DOKTORSKÁ ŠKOLA PLK
10–11.X Semináø celostní filologie. Otevøený metodologický semináø PLK, úvodní soustøedìní
doktorské školy PLK 2019/2020
program a studijní materiály na adrese https://celostnifilologie.ff.cuni.cz

Po celý rok 2019/2020 bìžely kursy «aparát celostní filologie» (v èeštinì) a « séminaire d'histoire
de la réflexion linguistique» (ve francouzštinì).
PUBLIKACE (TCLP, n.s. 8)
Expérience et avenir du structuralisme – Vergangenheit und Zukunft des Strukturalismus – The
past and prospects of structuralism (curauit Tomáš Hoskovec). TCLP, n.s. 8, Kanina – Praha
2019. (ISBN 978-80-87269-56-5, OPS – PLK)
Tematický sborník s 28 pøíspìvky od autorù ze 12 zemí celého svìta; 544 strany ve francouzštinì, angliètinì, nìmèinì, italštinì. Cena 450 Kè / 18 €, veškerý zisk z prodeje jde na další vìdeckou èinnost PLK.

FINANÈNÍ TOKY
Textovou pøípravu TCLP, n.s. 8 podpoøilo ministerstvo kultury Èeské republiky (45.000 Kè),
sazbu knihy zaplatilo hlavní mìsto Praha (50.000 Kè), další prostøedky Kroužek vybral mezi

svými èleny a pøíznivci (76.000 Kè + 525 €). Standardní provozní náklady (nájem, poštovné,
služby, spotøební materiál) kryl spolek z èlenských pøíspìvkù: celkový objem tìchto položek je
shrnut v pøíloze v pøehledu za finanèní roky 2019 a 2020.

