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V Bratislave 26. októbra 2020 

 
 

V ý z v a   
na prihlasovanie referátov a tematických blokov  

na 17. medzinárodný zjazd slavistov v Paríži v roku 2023 
 
 
V septembri 2023 sa v parížskej Sorbone uskutoční 17. medzinárodný zjazd slavistov 
(dátum organizátori zjazdu ešte spresnia). Rokovania 17. medzinárodného zjazdu 
slavistov v Belehrade budú prebiehať v štyroch sekciách: 

 
1. Jazyk 
2. Literatúra, kultúra, folklór 
3. Problematika dejín a teórie slavistiky  
4. Špeciálne témy zjazdu 

Na zasadnutí Medzinárodného komitétu slavistov dňa 28. auguste 2020 bola 
prediskutovaná tematika zjazdu (v prílohe) spolu s výzvou na prihlasovanie tematických 
blokov. 
V nadväznosti na uvedenú skutočnosť Slovenský komitét slavistov (SKS) vyzýva 
slovenských slavistov k prihlasovaniu referátov podľa priloženej tematiky.  
Kvóta referátov pre delegáciu slovenských slavistov na kongrese je 15 referátov 
v sekciách a 4 posterové referáty pre mladých slavistov do 35 rokov.  
 
A) Prihlasovanie referátov na 16. medzinárodný zjazd slavistov 
Slovenský komitét slavistov žiada o účasť na 17. medzinárodnom zjazde slavistov vo 
Franzúzsku v Paríži. Záujemcovia môžu svoje prihlášky posielať na adresu Slovenského 
komitétu slavistov (Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4) alebo e-mailom na adresu 
slavpeze@gmail.com do 31. decembra 2021.   
Účasť referentov na 17. medzinárodnom zjazde slavistov nemožno zabezpečiť z 
prostriedkov Slovenského komitétu slavistov. Účasť delegácie slovenských slavistov na 
zjazde je potrebné koordinovať s pokynmi Medzinárodného komitétu slavistov, ktoré 
budú uverejnené na internetovej stránke, ktorú organizátori zjazdu v Paríži sprístupnia 
do konca roka 2020, a tiež na internetovej stránke Slovenského komitétu slavistov 
(www.slavu.sav.sk/sks).  
Prosíme všetkých záujemcov, aby v prihláške referátu na 17. medzinárodný zjazd 
slavistov v Paríži dodržali nasledovnú štruktúru: 
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Formát prihlášky 
1. Meno, priezvisko a tituly. 

2. Presná adresa pracoviska. 

3. Číslo a názov tematickej oblasti podľa tematiky zjazdu. 

4. Názov referátu v slovenčine. 

5. Názov referátu v anglickom jazyku. 

6. Anotácia referátu v anglickom jazyku (najviac 1000 znakov vrátane medzier). 

7. Kľúčové slová v anglickom jazyku. 

8. Resumé referátu v rozsahu 5 normovaných strán v slovenčine (cca 9000 znakov) 

9. Resumé referátu v rozsahu 5 normovaných strán v cudzom jazyku (cca 9000 
znakov). 

10. Termín na odovzdanie prihlášky v predpísanej štruktúre v *docx a *.pdf je do 31. 
decembra 2021 na e-mailovú adresu slavpeze@gmail.com.  

 
B) Prihlasovanie tematických blokov 
Medzinárodný komitét slavistov na svojom online zasadnutí dňa 28. augusta 2020 prijal 
uznesenie, že výber tematických blokov na 17. medzinárodný zjazd slavistov v Paríži sa 
uskutoční na rokovaní MKS v auguste 2021.  
Prihlášky na tematické bloky prijímajú organizátori zjazdu do 1. mája 2021 na e-
mailovej adrese Temblok2023@orange.fr. Jeden tematický blok tvorí 3-8 referátov 
v ktoromkoľvek jazyku. V bloku však môžu aktívne vystúpiť najviac dvaja delegáti 
z jednej krajiny. Účastníci bloku nepatria do pridelenej kvóty delegácie národného 
komitétu na slavistickom zjazde v Paríži. Referáty v rámci tematického bloku sú 
rovnocenné. Referáty nesmú presiahnuť dĺžku 20 minút. Prihláška tematického bloku 
musí obsahovať: Názov tematického bloku, anotáciu tematického bloku (najviac 5 
normovaných strán), zoznam účastníkov s uvedením krajiny účastníka, názov referátov 
s anotáciou prihlasovaných referátov (najviac 5 normovaných strán). Referáty v 
tematických blokoch nemusia byť publikované pred začiatkom zjazdu. Pri prezentácii 
referátov v tematických blokoch môžu referenti poskytnúť auditóriu pracovnú verziu 
referátu, rozšírenú anotáciu alebo prezentáciu. Anotácie  referátov v tematických 
blokoch účastníci rokovania publikujú pred začiatkom 17. medzinárodneho zjazdu 
slavistov na internetovej stránke zjazdu. Presné informácie poskytnú organizátori 
zjazdu na internetovej stránke po jej sprístupnení v decembri 2020. 
  
C) Organizovanie okrúhlych stolov 
Organizovanie okrúhlych stolov sa uskutoční v súčinnosti s komisiami zriadenými pri 
MKS. Predsedovia komisií pri MKS môžu do 1. mája 2022 poslať prihlášky 
s tematikou navrhovaného okrúhleho stola.  
 

 
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. 

predseda Slovenského komitétu slavistov  
vedúci vedecký pracovník  

Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV 
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