
Zpráva o činnosti Českého národního byzantologického komitétu 
v roce 2006

Český národní byzantologický komitét (dále ČNBK) pracoval v roce 2006 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 2006 se ČNBK sešel na svém rozšířeném zasedání dvakrát, a to 27. ledna 2006 
a 13. října 2006 (viz přiložené zápisy z jednání).

2. V průběhu roku 2006 byl pod vedením P. Milka a L. Havlíkové připraven a vydán 
ročník 64 (2006) mezinárodního časopisu Byzantinoslavica o rozsahu 368 stran, který 
obsahoval  16  článků,  2  kritické  studie,  14  recenzí,  seznam  přijatých  publikací  a 
seznam přispěvatelů.  Příspěvky byly publikovány v angličtině, ruštině a němčině a 
jejich autoři pocházeli z 15 zemí (ČR, Rusko, Řecko, Srbsko, Bulharsko, Chorvatsko, 
Maďarsko,  Rakousko,  Anglie,  Irsko,  Itálie,  USA,  Gruzie,  Austrálie,  Egypt).  Byly 
zahájeny přípravné práce na dalším svazku  65 (2007) časopisu. Byzantinoslavica byla 
mezinárodním fórem (naposledy  na  21.  mezinárodním byzantologickém  kongresu) 
hodnocena velmi pozitivně. http://www.slu.cas.cz/byzantinoslavica.html 

3. Vedle  redakční  rady  českého  mezinárodního  časopisu  Byzantinoslavica  zasedají 
členové  ČNBK a  další  čeští  byzantologové  také  v redakčních  radách  zahraničních 
byzantologických  časopisů  Synergia  (Neupauer),  Byzantinoslovaca  (Neupauer, 
Havlíková) a jsou členy řady jiných společensko-vědeckých institucí a společností.

4. V roce 2006 se členové ČNBK (V. Vavřínek, J. Jančárková, P. Balcárek) a další (V. 
Drbal)  zúčastnili  s referáty  21.  mezinárodního  byzantologického  kongresu  na téma 
„Display  of  Byzantium“,  který  se   konal  v srpnu  (21.-26.)  v Londýně.  Předseda 
Komitétu  V.  Vavřínek  společně  se S.  Ivanovem  moderoval  kulatý  stůl  na  téma 
„Byzantské misie“. Během jednání kongresu  se sešel komitét Mezinárodní asociace 
byzantských  studií  (AIEB),  v němž je  ČNBK zastoupen (V.  Vavřínek).  O jednání 
mezinárodního komitétu AIEB informoval předseda ČNBK jeho členy na rozšířeném 
zasedání Komitétu, které se konalo 13. 10. 2006 (viz zápis).

5. Členové  Komitétu  a  další  byzantologové  se  v roce  2006 zúčastňovali  také  dalších 
mezinárodních a národních akcí (7. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 
2006:  V.  Čermák,  V.  Drbal;  Laetae  segetes,  Brno  2006:  K.  Loudová;   Historik 
v proměnách staletí, Brno 2006: L. Havlíková; Církevněslovanská lexikografie, Praha 
2006: V. Čermák).

6. Ve dnech 14.-17. března 2006 uspořádal SLÚ pod záštitou předsedy AV ČR prof. 
RNDr. V. Pačese a velvyslance ČR v Ruské federaci M. Kostelky prezentaci ústavu 
v Moskvě. V rámci prezentace byla připravena také sekce byzantologická (6 panelů, 2 
vitríny s knihami) a o historii a současnosti české byzantologie se mluvilo v úvodní 
přednášce V. Vavřínka i v rámci jednání u kulatého stolu (viz V. Vavřínek, Slovanský 
ústav se představil v Moskvě, Akademicky bulletin 5/2006, s. 2-3).

7. SLÚ uspořádal společně s FF Univerzity „Konstantin Preslavski“ v Šumenu v květnu 
(16.-18.) 2006 česko-bulharský kulatý stůl na téma „Velká Morava – Velký Preslav“. 
Konference  byla  doplněna  stejnojmennou  archeologicko-historickou  výstavou,  na 
které se podíleli i další instituce jako byl Archeologický ústav AV ČR a Moravské 
zemské  muzeum v Brně  a  Archeologický  ústav  Bulharské  akademie  věd,  pobočka 
v Šumenu  aj.  Tyto  akce  se  uskutečnily  v rámci  „Českých dnů“,  které  organizačně 
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zajišťovalo  české  centrum  v Sofii  (viz  L.  Havlíková,  Spolupráce  českých  a 
bulharských vědců, Akademický bulletin 9/2006, s. 10). 

8. Ve dnech 26.-27.  října  2006 uspořádalo  oddělení  paleoslovenistiky  a  byzantologie 
SLÚ AV ČR (hlavní garant V. Čermák) ve spolupráci s Českým komitétem slavistů a 
Komisí pro církevně slovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů ve vile 
Lanna úspěšnou mezinárodní konferenci „Církevněslovanská lexikografie 2006“, jíž 
se  zúčastnili  badatelé  z  ČR,  Ruska,  Chorvatska,  Bulharska,  Makedonie,  Srbska  a 
Německa. V rámci  konference  proběhlo  zasedání  Komise  pro  církevněslovanské 
slovníky  při  MKS.   Ústředním  bodem  konference  bylo  jednání  o  řecko-
staroslověnském slovníku a toto téma bylo zařazeno do činnosti Union académique 
internationale   (viz  L.  Havlíková,  Církevněslovanská  lexikografie,  Akademický 
bulletin 12/2006, s. 15).

9. V uplynulém  roce  2006  vyvíjeli  členové  Komitétu  bohatou  pedagogickou  činnost 
v oboru byzantologie, novořeckých studií a paleoslovenistiky  a přednášeli na FF UK, 
HTF UK, EvTF UK v Praze, FF MU v Brně a CMTF UP v Olomouci.

10. Tak  publikační  činnost  členů  Komitétu  byla  bohatá.  Z  knižních  publikací  vyšlo 
kolektivní  dílo  Slovník  řeckých,  byzantských  a  novořeckých  spisovatelů (Praha, 
Nakladatelství  LEDA  2006,  663  str.),  na  němž  se  z členů  ČNBK  podíleli  R. 
Dostálová,  V.  Vavřínek  a  L.  Havlíková.  R.  Dostálové  byla  také  spoluautorkou 
vysokoškolských skript Papyrologie (Praha: Carolinum 2006, 135 str.) a v tisku je její 
Byzantská  politická  ideologie (in:  Dějiny  evropské  politické  ideologie  II,  Praha: 
Oikumené). Členové Komitétu během roku 2006 publikovali řadu odborných  studií, 
článků a recenzí jak v domácích, tak zahraničních  vědeckých časopisech a sbornících. 

11. V rámci popularizace oborů byzantologie a neogrecistiky členové Komitétu vyvíjeli 
přednáškovou činnost  pro  širší  veřejnost.  Pokračovala  rovněž  plodná  spolupráce  s 
Českou  společností  novořeckých  studií  se  sídlem  v Brně.  A  o  akcích  spojených 
s byzantologickými studiemi informovala L. Havlíková na stránkách Akademického 
bulletinu (AB 9/2006, s. 10; AB 12/2006, s. 15).

12. R.  Dostálová  byla  zvolena  čestným  členem  Mezinárodní  společnosti  Nikose 
Kazantzakise.

13. V prosinci  2006  byla  uzavřena  dvoustranná  spolupráce  mezi  SLÚ  a  Institutem 
vseobščej  istorii  RAN,  ve  které  byla  zakotvena  spolupráce  na  poli  byzantologie 
(spolupráce  mezi  českým  časopisem  Byzantinoslavica  a  ruskými  časopisy 
Vizantijským vremennikem a Srednyje veka, spolupráce na vydání díla byzantského 
autora Konstantina Porfyrogenneta De ceremoniis aj.).

      

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

    Praha, 12. 01. 2007

Do průvodního dopisu:
Komitét  dosud  nedostal  potvrzen  Organizační  a  jednací  řád  Českého  národního 
byzantologického  komitétu,  který  byl  projednán  a  schválen  na  řádné  schůzi  Českého 
národního byzantologického  komitétu  konané  dne  12.  11.  2004  a  který  předložil  svému 
zřizovateli  - Akademické radě AV ČR ke schválení. ČNBK je součástí a zakládajícím členem 
Mezinárodní asociace byzantských studií – Association Internationale des Études Byzantines 
(AIEB).
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