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Na úvod

Komisia pre spisovné slovanské jazyky patrí medzi aktívne komisie pri Medzinárod-
nom komitéte slavistov. Pracuje od roku 1970. Jej členovia sa stretávajú na pracov-
ných zasadnutiach spojených s konferenciou spravidla každý rok (okrem rokov, keď 
sú Medzinárodné zjazdy slavistov) vždy v inej krajine. Predsedníčkou komisie je prof. 
PhDr. Hana Gladkova, CSc., z Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Na stretnutí v Budyšíne v Nemecku (zorganizovala ho v roku 2014 Dr. Jana 
Šołcina zo Srbského inštitútu [Serbski institut]) sa členovia uzhodli na tom, že 
stretnutie v roku 2016 pripraví Slovenská republika. Toto rozhodnutie potvrdilo 
zasadnutie v Olomouci v roku 2015 (konferenciu pripravil PhDr. Ondřej Bláha, 
PhD., z Katedry bohemistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého).

V roku 2015 uplynulo dvesto rokov od narodenia (28. októbra 1815) jednej  
z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa Ľudovíta Štúra, 
kodifikátora dnešnej spisovnej slovenčiny. UNESCO zaradilo výročie Štúra do zo-
znamu výročí OSN. Vláda Slovenskej republiky zase vyhlásila Rok Ľudovíta Štúra.

Aj preto sa organizátori stretnutia na Slovensku rozhodli pripraviť konfe-
renciu s tematikou kodifikácie: Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií
slovanských jazykov.

Pri príležitosti výročia narodenia Ľudovít Štúra pripravili pracovníci nitrian-
skej Katedry slovenského jazyka pod vedením prof. PaedDr. Ľubomíra Kralčáka, 
PhD., reprezentatívne súborné dielo Ľudovít Štúr. Jazykovedné dielo (Nitra: Uni-
verzita Konštantína Filozofa 2015. 592 s.). Zachytáva všetky Štúrove práce, ktoré 
spája jazykovedné kritérium. Sú zaradené do okruhov všeobecná jazykoveda, teó-
ria spisovného jazyka, slovenská gramatika, jazyková kritika, slavistická jazyko-
veda a jazyk a spoločnosť. Edíciu dostali účastníci konferencie ako dar katedry.

Konferenciu zorganizovala Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v starobylej Nitre. Organizačne pomohol aj Jazy-
kovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Vydanie tohto zborníka z konferencie finančne
zabezpečil Slovenský komitét slavistov pri Slavistickom ústave Jána Stanislava 
SAV v Bratislave.

Všetky príspevky v tomto zborníku spája téma kodifikácie národných slo-
vanských jazykov, jej historická a sociolingvistická  reflexia. Referáty sme zaradili
do troch blokov podľa genetickej klasifikácie slovanských jazykov: v prvom bloku
sú západoslovanské jazyky – poľština, čeština, slovenčina, lužická srbčina, v dru-
hom bloku južnoslovanské jazyky – srbčina, bulharčina, macedónčina, v treťom 
východoslovanské jazyky – ruština, ukrajinčina a bieloruština.

Veríme, že tento zborník prispeje svojím dielom do výskumu kodifikácií
slovanských jazykov a že poslúži aj ako inšpirácia v ďalšom slavistickom bádaní.

Editor


