Výzva k podání přihlášky na 17. mezinárodní sjezd slavistů v Paříži

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s přípravou 17. mezinárodního sjezdu slavistů, který se uskuteční ve dnech
28. srpna – 1. září 2023 v Paříži, si Vás dovolujeme požádat jak o rozšíření informací
o chystaném sjezdu, tak i o zaslání přihlášek na uvedený sjezd s přihlédnutím ke schváleným
tematickým okruhům sjezdu (česky a rusky na http://slavistika.slu.cas.cz/cesky-komitetslavistu, případně rusky a anglicky na webu Mezinárodního komitétu slavistů: https://mksparis.sciencesconf.org/).
I nadále se počítá s tím, že jádro sjezdu budou tvořit referáty účastníků v sekcích a postery.
Podmínkou účasti formou individuální přednášky nebo posteru je závazná přihláška zaslaná
Českému komitétu slavistů (ČKS). Vzhledem k tomu, že počet účastníků z jednotlivých zemí je
omezen kvótou, potřebuje ČKS s předstihem zjistit celkový zájem českých slavistů o účast na
17. mezinárodním sjezdu slavistů. Z tohoto důvodu prosíme zájemce, aby nejpozději
do 31. ledna 2022 zaslali na adresu ČKS (e-mail: cks@slu.cas.cz; skwarska@slu.cas.cz)
následující informace:
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno účastníka
vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti
pracoviště
kontaktní adresa + e-mail
název referátu
číslo tematického okruhu (viz schválená tematika sjezdu na webových stránkách)
zájem o publikaci příspěvku ve zvláštním čísle časopisu Slavia
abstrakt v jazyce příspěvku (maximální rozsah 1800 znaků bez mezer)

Do konce března 2022 budou jednotliví zájemci o účast na sjezdu Českým komitétem slavistů
informováni, zda jejich účast bude možná.
Podmínka zaslat Českému komitétu přihlášku se nevztahuje na referáty v tematických blocích,
které přijal Mezinárodní komitét slavistů na svém zasedání 30. a 31. srpna 2021.

Z rozhodnutí MKS není oproti dřívější praxi povinné publikovat příspěvky před sjezdem,
nicméně je nutné do počátku roku 2023 připravit alespoň teze referátu (maximální délka textu
5 normostran + 1 strana bibliografie), které budou k dispozici všem účastníkům sjezdu přes
webové rozhraní, a vlastní studii publikovat až po sjezdu. I přes tuto inovaci považuje ČKS za
vhodné publikovat sjezdové příspěvky souhrnně před sjezdem ve speciálním čísle časopisu
Slavia, časopis pro slovanskou filologii. V tomto případě bude nezbytné, aby byly hotové texty
odevzdány nejpozději do konce září 2022.
Na sjezdu slavistů bude možná i účast bez referátu za snížený konferenční poplatek.
Připomínáme, že Český komitét slavistů nezajišťuje finanční výdaje jednotlivých účastníků ani
nehradí konferenční poplatky a další náklady spojené s dopravou, ubytováním či stravováním.
Veškeré organizační informace související s průběhem sjezdu (ubytování, program apod.)
budou s předstihem dostupné na webu Mezinárodního komitétu slavistů.
4. října 2021
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