
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 v souvislosti s přípravou 16. mezinárodního sjezdu slavistů, který se uskuteční v srpnu 

2018 v Bělehradě, si Vás dovolujeme požádat jak o rozšíření informací o chystaném sjezdu, 

tak i o zaslání přihlášek na uvedený sjezd s přihlédnutím ke schváleným tematickým 

okruhům sjezdu (dostupné na webu Českého komitétu slavistů v češtině, ruštině a srbštině 

http://wwwold.nkp.cz/cks/, případně na webu Mezinárodního komitétu slavistů: 

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/). 

Základní formou práce sjezdu i nadále zůstávají individuální přednášky v jednotlivých sekcích, 

nově bude umožněno začínajícím slavistům (zpravidla doktorandům) prezentovat svůj 

příspěvek také formou posteru. (Upozorňujeme, že počet prezentací touto formou je 

omezen maximálně na 100 posterů pro celý sjezd.) V rámci sjezdu budou tradičně 

organizovány tematické bloky – organizují je jednotlivé komise, které zřizuje Mezinárodní 

komitét slavistů. Český komitét slavistů při této příležitosti žádá ty účastníky, jejichž 

vystoupení budou probíhat v tematických blocích, aby o tom ČKS také informovali.  

Podmínkou účasti v rámci individuálních přednášek je závazná přihláška zaslaná Českému 

komitétu slavistů dle pokynů níže. Jednotlivé příspěvky musí být publikovány ještě před 

zahájením sjezdu. Přestože za publikované budou uznány příspěvky otištěné i v jiných 

recenzovaných periodikách, Český komitét slavistů po dohodě s redakcí slavistického 

časopisu Slavia nabízí jednotlivé sjezdové texty uveřejnit ve speciálním čísle zmíněného 

časopisu. Upozorňujeme, že příspěvky musí být odevzdány do redakce časopisu Slavia 

nejpozději do konce září 2017. 

Vzhledem k tomu, že počet účastníků z jednotlivých zemí je omezen kvótou, potřebuje ČKS 

zjistit celkový zájem českých slavistů o účast na 16. mezinárodním sjezdu slavistů. Z tohoto 

důvodu prosíme zájemce, aby nejpozději do 30. září 2016 zaslali na adresu ČKS (e-mail: 

cks@slu.cas.cz; skwarska@slu.cas.cz) následující informace: 

 jméno účastníka 

 vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti 

 pracoviště 

 kontaktní adresa + e-mail 

 název referátu 

 číslo tematického okruhu (viz schválená tematika sjezdu na webových stránkách) 

 zájem o publikaci příspěvku ve zvláštním čísle časopisu Slavia 

 abstrakt v jazyce příspěvku (maximální rozsah 1800 znaků) 

Do konce roku 2016 budou jednotliví zájemci Českým komitétem slavistů informováni o tom, 

zda bude jejich účast na 16. mezinárodním sjezdu slavistů v Bělehradě možná. 

Předpokládaný konferenční poplatek činí 100 Euro. Na 16. mezinárodním sjezdu slavistů 

bude možná i účast bez referátu za snížený konferenční poplatek. Český komitét slavistů 
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nezajišťuje finanční výdaje jednotlivých účastníků, ani nehradí konferenční poplatky a další 

náklady spojené s dopravou, ubytováním či stravováním. Veškeré organizační informace 

související s průběhem sjezdu (ubytování, program apod.) budou s předstihem dostupné na 

webu Mezinárodního komitétu slavistů. 

19. dubna 2016  

 
Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 

předseda Českého komitétu slavistů 


