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Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů

si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci

Česká slovotvorná koncepce 
v kontextu slovanské jazykovědy
Mezinárodní konference věnovaná výročím 110 let od narození 
a 20 let od úmrtí Miloše Dokulila

Cílem akce je připomenout osobnost a dílo Miloše Dokulila, zhodnotit vliv české slovotvorné koncepce 

na další slovotvorné výzkumy, představit současné projekty a bádání v oblasti slovanské slovotvorby, 

které z vědeckého přínosu M. Dokulila vycházejí a které ho obohacují a dále rozvíjejí.

Přijímáme referáty a postery k těmto tematickým okruhům:

 1 . Život a dílo M. Dokulila v kontextu dějin jazykovědy

 2. Tvoření slov v systému jazyka

 3. Tvoření slov ve slovanských jazycích

 4. Možnosti a meze slovotvorného výzkumu – teoretické a metodologické aspekty

Konference se uskuteční 21.–23. září 2022 v budově Akademie věd, 
Národní 3, Praha 1.

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne akce hybridní formou. Zároveň s konferencí 

se bude konat zasedání Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů.
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Jednacími jazyky budou všechny slovanské jazyky a angličtina.

Elektronickou přihlášku a průběžně aktualizované informace je možné najít na webových stránkách: 

http://dokulil.slu.cas.cz. Kontaktní e-mail: dokulil2022@gmail.com.

Příspěvky budou přijímány na základě posouzení abstraktů.

Důležité termíny

podání přihlášek: 15. ledna 2022

vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku: 15. března 2022

Konferenční poplatek činí při platbě:

• do 31. května 2022: 2 000 Kč / 80 €;

• do 15. září 2022: 2 250 Kč / 90 €;

• při registraci: 2 500 Kč / 100 €.

Poplatek zahrnuje organizační a publikační náklady, drobné občerstvení a DPH 21 %. Způsob platby 

bude upřesněn po přijetí příspěvku.

Konference proběhne pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická 

studia, z. s.

Těšíme se na setkání s Vámi!

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. PhDr. Václav Čermák, Ph.D.
předsedkyně programového výboru předseda organizačního výboru

d.f.n., prof., akademik Aljaksandr Lukašaněc PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
předseda Komise pro slovanskou slovotvorbu při MKS ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR
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