
Zpráva o činnosti Českého národního byzantologického komitétu
v roce 2004

Český národní byzantologický komitét (dále ČNBK) pracoval v roce 2004 ve složení:
Předseda: Vladimír Vavřínek
Místopředseda: Pavel Milko 
Tajemník: Lubomíra Havlíková
Členové:  Petr  Balcárek,  Václav  Čermák,  Růžena  Dostálová,  Hana  Hlaváčková,  Kyriaki 
Chábová, Julie Jančárková, Marina Luptáková
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Byl  připraven a  vydán  ročník  62 (2004)  mezinárodního časopisu Byzantinoslavica 
obsahující 16 článků od autorů z 9 různých zemí (včetně USA a Austrálie) a 9 recenzí. 
Pokračují přípravy vydání svazku 63 (2005). 

2. V. Vavřínek,  L.  Havlíková a V. Čermák ve spolupráci  se Z.  Hauptovou dokončili 
rukopis publikace „Dějiny české paleoslovenistiky a byzantologie“, s jejímž vydáním 
se počítá v příštím roce.

3. Bohatá byla publikační činnost členů Komitétu. Vyšly tři knižní publikace (Učebnice 
novořečtiny, Úvod do papyrologie, Dějiny Srbska) a v tisku jsou dvě díla další (bio-
bibliografický  slovník  řeckých,  byzantských  a  novořeckých  spisovatelů  a  překlad 
knihy J. Herrin, Ženy v purpuru. Tři byzantské císařovny).  Rovněž byla uveřejněna 
řada odborných i popularizačních článků a studií.

4. Členové  Komitétu  vyvíjejí  bohatou  pedagogickou  činnost  v oboru  byzantologie, 
novořeckých studií a paleoslovenistiky na FF UK, HTF UK, EvTF UK v Praze, FF 
MU v Brně a CMTF UP v Olomouci.

5. V rámci  popularizace  oboru členové Komitétu  vyvíjeli  i  přednáškovou činnost  pro 
širší  veřejnost:  V.  Vavřínek  a  P.  Balcárek  měli  odborné  přednášky  v souvislosti 
s mezinárodní  výstavou  „Východní  křesťanství“  v Moravském  zemském  muzeu 
v Brně. Stejně tak další členové Komitétu konali přednášky při různých příležitostech 
v Praze,  v Brně,  v Olomouci  a  na  Slovensku v Prešove.  Plodná  je  i  spolupráce  se 
společností Novořeckých studií se sídlem v Brně. 

6. Členové komitétu sledují stav příprav 21. mezinárodního byzantologického kongresu 
v Londýně (srpen 2006). V. Vavřínek byl organizátory pověřen, aby spolu s Sergejem 
Ivanovem  (Moskva)  zorganizoval  přednáškový  panel  „Misijní  činnost  byzantské 
církve“; čtyři další členové Komitétu připravují příspěvky, které budou navrženy do 
příslušných sekcí jako short papers. 

PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc.                                            PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
tajemnice ČNBK                                                                        předseda  ČNBK

    
Praha, 17. 12. 2004
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