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Veøejná zasedání
2021: 04.10., 18.10., 01.11., 15.11., 29.11., 13.12.
2022: 14.03., 28.03., 11.04., 25.04., 09.05., 23.05.
Pražský lingvistický kroužek se tradiènì schází v pondìlí v èase 18h00 – 19h30 v posluchárnì 104 na ná-
mìstí Jana Palacha. Zasedání se zároveò pøenášejí  po internetu. Termín 29.11. je spojen s valnou hro-
madou.

podzim 2021
04.10. Ladislav Franek (Bratislava) : Literární komparatistika a teorie pøekladu
18.10. Leona Rohrauer (Vídeò) : Srovnání funkèního pojetí u Jana Firbase a Michaela A.K.

Hallidaye
01.11. Christophe Cusimano : Tests cognitifs sur les expressions figées et les courtes histoires

absurdes : que cherche-t-on à mesurer ?
15.11. Vít Boèek : Pražská typologie a jazykový kontakt
29.11. Petr Èermák : Mluvnice katalánštiny Bohumila Zavadila spojeno s valnou hromadou PLK
13.12. LANGUAGE IN ITS MULTIFARIOUS ASPECTS

PLK se pøipojuje ke spoleènému semináøi Karlovy university a Universität Hamburg, po-
øádanému k uctìní památky jeho významného èlena Petr Sgalla. Koná se po internetu
v èase 14h00–17h30.

jaro 2022
14.03. Martin Janeèka : Miloš Weingart, výzkum gestikulace a kvantifikace jazykových jevù

u afatikù
28.03. Jiøí Pelán & Martin Pokorný : Dvì úvahy o Dantovi
11.04. Tereza Nakaya : Kognitívnì-sémantický popis japonského pojmu KOKORO
25.04. Bohumil Vykypìl : Staroslovìnské dìdictví ve staré èeštinì
09.05. Margarita Mladenova (Sofija) : Sémantika posesívních sloves v bulharštinì, ruštinì a

èeštinì
23.05. Anne-Sophie Bories (Basel/Bâle) : Machiner la poésie

Doktorská škola PLK
Po celý rok 2021/2022 bìží výklad aparátu celostní filologie (v èeštinì) a semináø z dìjin lingvis-
tického myšlení (ve francouzštinì).

Séminaire transatlantique
Virtuální semináø, jejž spoleènì poøádají Pražský lingvistický kroužek a Cercle Benveniste de
Calgary; pøipojují se badatelé z Evropy, Jižní Ameriky i Afriky. Program podzimního bìhu zajiš-
�uje PLK: vyloží principy funkèního strukturalismu a tyto speciálnì rozpracuje pro plán výrazový
i obsahový. Koná se v pátek pozdì veèer (ve 14h00 calgarského èasu) ve dnech: 22.10., 19.11.,
17.12. [2021].

Séminaire virtuel « La reconstruction »
PLK je spolupoøadatelem virtuálního semináøe « La reconstruction », jehož program v roce
2021/2022 zajiš�uje Institut Ferdinand de Saussure. Koná se každé druhé úterý v mìsíci v 18h00
paøížského èasu (je shodný s pražským), jmenovitì ve dnech 14.12. [2021], 11.01., 08.02.,
08.03., 12.04., 09.05. [2022].

Veøejná prezentace TCLP, n.s. 10
05.11.2021 Knihovna Václava Havla.

PLK zapojen do « Journées de la francophonie »
22.03.2022 Institut français de Prague : table ronde « Diversité linguistique et langue française
en Europe ».



PLK zapojen do mezinárodní konference
30.03.2022 vlastenecký sál Karolina: Èesko-pobaltské století, vìdecká konference a výstava
u pøíležitosti 100. výroèí navázání diplomatických vztahù mezi Èeskoslovenskem a pobaltskými
zemìmi; poøádají velvyslanectví Estonka, Lotyšska a Litvy, university Karlova a Masarykova.


