
Zpráva o činnosti Českého národního byzantologického komitétu 
v roce 2007

Český národní byzantologický komitét (dále ČNBK) pracoval v roce 2007 ve složení:
Předseda: Vladimír Vavřínek
Místopředseda: Pavel Milko 
Tajemnice: Lubomíra Havlíková
Členové:  Petr  Balcárek,  Václav  Čermák,  Růžena  Dostálová,  Hana  Hlaváčková,  Kyriaki 
Chábová, Julie Jančárková, Marina Luptáková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. V roce  2007  se  ČNBK  sešel  na  svém  rozšířeném  zasedání  26.  ledna  2007  (viz 
přiložený zápis z jednání).

2. Během roku 2007 byl pod vedením P. Milka a L. Havlíkové připraven a vydán ročník 
65  (2007)  mezinárodního  časopisu  Byzantinoslavica  o  rozsahu  420  stran,  který 
obsahoval 20 článků a  15 recenzí publikovaných v angličtině, ruštině, francouzštině, 
němčině a jejich autoři pocházeli z 12 zemí (ČR, Rusko, Řecko, Srbsko, Bulharsko, 
Chorvatsko,  Slovensko,  Anglie,  Francie,  Belgie,  USA,  Kypr).  Byly  zahájeny 
přípravné  práce  na  dalším  svazku   66  (2008)  časopisu.  Viz 
http://www.slu.cas.cz/byzantinoslavica.html

3. Členové  ČNBK a  další  čeští  byzantologové  zasedají  vedle  redakční  rady  českého 
mezinárodního  časopisu  Byzantinoslavica  také  v redakčních  radách  zahraničních 
byzantologických  časopisů  Synergia  (Prešov:  Neupauer),  Byzantinoslovaca 
(Bratislava:  Neupauer,  Havlíková)  nebo  časopisů,  v nichž  je  zastoupena  také 
byzantologická tématika (Istorijski časopis, Bělehrad: Havlíková) a jsou členy řady 
jiných společensko-vědeckých institucí a společností.

4. Významná byla také přednášková činnost zajišťovaná ČNBK pro specialisty i širokou 
veřejnost a přispívající k popularizaci oborů byzantologie a neogrecistiky: 4. 5. 2007 
přednesl  prof.  J.  Zozuľak,  děkan Pravoslavné  bohoslovecké  fakulty  Prešovské 
univerzity v Prešově přednášku na téma Jan Zlatoústý – život a učení (k 1 600. výročí 
zesnutí); 11. 9. 2007 proběhlo setkání s dr. S. Albrechtem z univerzity v Mohuči, který 
informoval o projektu výzkumu tzv. horského Krymu v byzantské době, který bude 
provádět  Römisch-Germanisches   Zentralmuseum Mainz a  21.  9.  2007  se  konala 
přednáška dr. S. Gagena z Humanitní univerzity v Ekaterinburgu na téma Istoričeskij i 
bogoslovskij  podchody  k issledovaniju  vizantijskogo  isichasma,  která  byla 
doprovozena  výkladem  a  diapozitivy  Mgr.  J.  Jančárkové  o  vlivu  hésychasmu  na 
výtvarné umění. J. Jančárková rozvinula také spolupráci s Galerií výtvarného umění 
v Náchodě, kde v průběhu dubna – listopadu 2007 přednesla cyklus pěti přednášek o 
ruském středověkém a meziválečném umění. Na podzim 2007 proběhl v Brně (ÚKS 
MU)  přednáškový  cyklus  „Vybraná  témata  byzantologie  a  neogrecistiky“,  v jehož 
rámci přednášeli  prof. J. Koder z vídeňské univerzity,  dr. M. Hurbanič z univerzity 
v Bratislavě  a  dr.  V.  Ježek  z prešovské  univerzity.  Přednášky  se  setkaly  s živým 
ohlasem specialistů a odborné veřejnosti.

5. V uplynulém  roce  2007  vyvíjeli  členové  Komitétu  bohatou  pedagogickou  činnost 
v oboru byzantologie, novořeckých studií a paleoslovenistiky  a přednášeli na FF UK, 
HTF  UK  a  EvTF  UK  v Praze,  FF  MU  v Brně,  CMTF  UP  v Olomouci  a  na  FF 
Západočeské univerzity v Plzni.

6. Členové Komitétu a další byzantologové se v roce 2007 zúčastňovali nebo se podíleli 
na organizaci národních a mezinárodních akcí (konference k výročí CMTF, Olomouc, 
březen  2007:  přednáška  V.  Vavřínek;  40.  jarní  byzantolog.symposium  History  as 
Literature,  Birmingham,  duben  2007:  V.  Vavřínek;  slavnostní  zasedání  k 70. 
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narozeninám  F.  Tinnefelda,  Mnichov,  duben  2007:  přednáška  V.  Vavřínek; 
mezinár.konference  Konštrukcia  a  dekonštrukcia  Byzancie,  Prešov,  květen  2007: 
příspěvky K. Loudová, E. Neupauer, L. Havlíková; mezinár.konference Poznávanie 
kultúrného dedičstva Sv.Cyrila a Metoda, Nitra, červenec 2007: referát L. Havlíková; 
kulatý stůl Setkání českých paleoslovenistů, Praha, září 2007: V. Čermák, F. Čajka – 
viz  F.  Čajka,  Akademický bulletin  11/2007, 14-15;  v rámci  Goethewoche 2007 ve 
spolupráci  s Goethe-Gesellschaft,  Chemnitz:  přednáška  E.  Neupauer;  symposium 
Historian and His Source,  Poznań/Gniezno, září 2007:  přednáška P. Melicharová; 
mezinár.  konference  Laetae  segetes  iterum,  říjen  2007:  K.  Loudová,  organizační 
zajištění, V. Vavřínek, předsedající sekce Byzantinistik und Neogräzistik).        

7. Také publikační činnost členů Komitétu byla bohatá. 28. 6. 2007 proběhla v budově 
Akademie věd ČR slavnostní prezentace dvou vydaných svazků edice Čtyřicet homilií  
Řehoře  Velikého  na  evangelia  v českocírkevněslovanském  překladu (Práce 
Slovanského ústavu,  Nová řada,  svazek 20/I-II,  Praha 2005-2006),  označované též 
jako Besědy, kterou uspořádal vydavatel knihy Slovanský ústav AV ČR, v. v. i,  ve 
spolupráci s Odborem mediální komunikace AV ČR (viz L. Havlíková, Akademický 
bulletin 9/2007, 23). Z dalších knižních publikací je v tisku např. práce R. Dostálové 
Byzantská  politická  ideologie (in:  Dějiny  evropské  politické  ideologie  II,  Praha: 
Oikumené)  a  V.  Vavřínek  provedl  odbornou  revizi  překladu  knihy  F.  Dvorníka 
Fotiovo  schisma (Centrum Aletti,  Olomouc).  Členové Komitétu  během roku 2007 
publikovali řadu odborných  studií, článků a recenzí jak v domácích, tak zahraničních 
vědeckých časopisech, konferenčních a příležitostných sbornících. 

8. V roce  2007  probíhala  také  další  spolupráce  byzantologů  s médii:  spolupráce 
s Českým  rozhlasem  2:  V.  Vavřínek  (červenec  2007  pořad  Dobré  jitro  o 
cyrilometodějské misi),  Česká televize 2: V. Vavřínek (srpen 2007 pořad Svědci a 
světci);  pokračovala  také  spolupráce  s Odborem  mediální  komunikace  AV  ČR 
(Havlíková:  popularizace  akcí  v AB,  na  webovských  stránkách,  spolupráce  při 
organizování akcí, prezentace, viz také výše).

9. Členové ČNBK vypracovali rovněž řadu posudků pro české (pro GA ČR, Praha: P. 
Milko,V. Vavřínek, pro GA UK, Praha: V. Vavřínek) a zahraniční grantové agentury 
(pro VEGA, Bratislava, Slovensko: L. Havlíková, P. Milko, pro KEGA, Bratislava, 
Slovensko: L. Havlíková).

10. Byzantologové se také zúčastnili  v červnu 2007 exkurze na výstavu o Konstantinu 
Velikém, která proběhla v Trevíru, s a s jejímž organizačním zajištěním vypomáhal V. 
Drbal.

11. Významným úspěchem oddělení paleoslovenistiky a byzantologie SLÚ bylo zařazení 
projektu  Řecko-staroslověnského  slovníku do  programu  Union  académique 
internationale.

12. V roce 2007 pokračovala rovněž plodná spolupráce s Českou společností novořeckých 
studií se sídlem v Brně. 

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

            Praha, 14. 01. 2008                                             
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	Místopředseda: Pavel Milko 

