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Slovo na úvod

Referáty slovenských účastníkov na 13. medzinárodnom zjazde slavis-
tov v Ľubľane sa uverejňujú v poradí, ktoré určuje schválená tematika zjazdu 
(pozri Slavica Slovaca 2001, roč. 36, č. 1, s. 95-96).

Referát A. Valcerovej (tem. 2.2) bol uverejnený v zborníku Literatúry 
ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev (ed. Pavol Koprda. Nitra : Filozo-
fická fakulta UKF 2003, s. 36-45) a referát S. Paštekovej (tem. 2.4) v časopise
Slovak Review (2003, roč. 12, č. 1, s. 34-41).

V tomto zborníku sa publikujú aj referáty slovenských účastníkov 
rokovania v tematickom bloku Podunajskí Slovania v 7.-9. storočí. Referáty 
účastníkov bloku Literárny preklad a komunikácia medzi národmi, jazykmi 
a kultúrami sa uverejňujú v Slovak Review 2003, roč. 12, č. 1 a referáty tematic-
kého bloku Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch sa publikujú 
v Jazykovednom časopise.

V zostave slovenských referentov na 13. medzinárodnom zjazde slavis-
tov (pozri Slavica Slovaca 2002, roč. 37, č. 1, s. 95-96) nastali viaceré zmeny. 
Niektorí z odhlásených referentov neposkytli texty svojich referátov na uve-
rejnenie v tomto zborníku.

So želaním príjemného pobytu v Ľubľane

Ján Doruľa
predseda Slovenského komitétu slavistov

riaditeľ Slavistického kabinetu SAV




