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ZAPISNIK DRUGEGA ZASEDANJA PREDSEDSTVA MEDNARODNEGA
SLAVISTIČNEGA KOMITEJA

(Beograd, 23.–25. junij 2005)

Drugi sestanek Predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (v nadaljevanju: MSK) je
potekal v Beogradu (Srbija in Črna gora) v času 23.–25. junija 2005. Zasedanja so se udeležili:
akad. Milan G’určinov (Makedonija, predsednik MSK), prof. Liljana Minova - Gurkova (Make-
donija, podpredsednica), prof. Dimitrija Risteski (Makedonija, glavni tajnik), prof. Heinz Mik-
las (Avstrija), prof. Henadź Cyxun (Belorusija), prof. Aljaksandr Lukašanec (Belorusija), prof.
Todor Bojadžiev (Bolgarija), prof. Karl Gutschmidt (Nemčija), prof. Stefano Garzonio (Italija),
prof. Nikolas Žekulin (Kanada), prof. Jan Ivar Bjørnflaten (Norveška), prof. StanisJaw Gajda
(Poljska), prof. Lucjan Suchanek (Poljska), prof. Dorin Gămulescu (Romunija), prof. Aleksandr
Moldovan (Ruska federacija), prof. Alenka Šivic - Dular (Slovenija), prof. Slobodan Marković
(Srbija in Črna gora), prof. Anica Nazor (Hrvaška), prof. Ivo Pospíšil (Češka) in prof. Jan Kořenský
(Češka). V delu so sodelovali tudi: prof. Ljubomir Popović (Srbija in Črna gora, predsednik
Zveze slavističnih društev SČG), Ana Plotnikova (Ruska federacija, tajnica Ruskega slavistične-
ga komiteja) in Biljana Mirčevska (Makedonija, tehnična tajnica MSK). Od povabljenih se zase-
danja iz različnih vzrokov niso udeležili: prof. Michael S. Flier (ZDA), prof. Ján Dorul’a (Slo-
vaška) in akad. Vitalij M. Rusaniv’ski (Ukrajina).

Po programu so zasedanja potekala na Filološki fakulteti v Beogradu, 24. junija 2006 pa v
Valjevu.

Zasedanje Predsedstva MSK je s pozdravnim nagovorom odprl prof. Slobodan Marković in
sodelujočim v imenu gostiteljev zaželel uspešno delo, hkrati pa prenesel sporočilo g. Slobodana
Vuksanovića, ministra za prosveto SČG. Prisotne sta nagovorila tudi prof. Ljubomir Popović, ki
je kot predsednik Zveze slavističnih društev SČG podal kratek pregled zgodovine društva, in
prof. Ratko Nešković, dekan Filološke fakultete v Beogradu.

Akad. Milan G’určinov se je organizatorjem in prisotnim zahvalil, da so se odzvali vabilu.
Sledila je predstavitev vseh prisotnih, potem pa so bili z glasovanjem sprejeti novi člani MSK:
prof. Jan Ivar Bjørnflaten (Norveška), prof. Aljaksandr Lukašanec (Belorusija) in prof. Jan Kořen-
ský (Češka). Poleg tega je akad. G’určinov obvestil člane MSK, da je predsednik Republike
Makedonije g. Branko Crvenkovski uradno podprl organizacijo kongresa, sprejel pokroviteljstvo
nad 14. mednarodnim slavističnim kongresom in častno članstvo v Organizacijskem odboru; ta
informacija je bila toplo sprejeta. V nadaljevanju je predsednik MSK akad. M. G’určinov pred-
lagal v razpravo in potrditev naslednji dnevni red:

Dnevni red:

1. Položaj slavistike v svetu.
2. Obravnava in sprejem tematike za 14. mednarodni slavistični kongres.
3. Obravnava predlogov za tematske bloke in okrogle mize za 14. mednarodni slavistični

kongres.
4. Druga vprašanja in predlogi.

1 Kot uvod v prvo točko je predsednik G’určinov uvodoma poudaril, da so se podobni pro-
blemi na področju slavistike, kot so omenjeni v Resoluciji, ki je bila sprejeta na sklepnem plenar-
nem zasedanju v Ljubljani, pojavili tudi v drugih državah. Da bi se pridobil stvarni vpogled v
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položaj slavistike v svetu, se je predsedstvo MSK obrnilo na vse svoje članice s prošnjo, naj
analizirajo položaj v svoji državi. Šest članic (tj. Švedska, Litva, Madžarska, Hrvaška, Kanada,
Avstrija) je svoje pisne analize poslalo že pred zasedanjem v Beogradu.

V obsežni razpravi, ki je sledila, so sodelovali D. Gămulescu, Lj. Popović, A. Nazor, N.
Žekulin, I. Pospíšil, L. Suchanek, J. Bjørnflaten, S. Garzonio, S. Marković, A. Šivic - Dular, A.
Moldovan, H. Cyxun, K. Gutschmidt, D. Risteski, L. Minova - Gurkova in J. Kořenský. Razen
njih so se v razpravo vključili tudi prisotni vidni slavisti: B. Stanković, B. Terzić, S. Remetić in
M. Jovanović. Ugotovljeno je bilo, da položaj slavistike sicer ni najboljši, da pa kljub temu ni
kritičen oziroma da se v nekaterih državah celo izboljšuje. Predsednik G’určinov je razpravo
sklenil s priporočilom, naj nacionalni komiteji še naprej redno spremljajo položaj v svojih državah
in o njem redno obveščajo predsedstvo MSK.

2 V okviru druge točke je bila razprava usmerjena v dokončno določitev tematike 14. med-
narodnega slavističnega kongresa. Okvirni parametri za tematiko so bili postavljeni na zase-
danju v Opolu, v Beogradu pa naj bi ta bila dopolnjena in modificirana. V izčrpni razpravi o
tematiki so sodelovali skoraj vsi prisotni, preučeni pa so bili prav vsi predlogi in pobude, ki so
bili za dopolnitev in precizacijo predloga kongresne tematike podani. Razprava se je končala s
soglasnim sprejemom končne verzije tematike za 14. mednarodni slavistični kongres.

3 Da bi se izognili dosedanjim pomanjkljivostim, je bila posebna pozornost posvečena izvedbi
in funkciji tematskih blokov in okroglih miz na naslednjem kongresu.

3.1 Razpravljalci so poudarjali, da naj bi Predsedstvo MSK opredelilo predvsem roke in
pogoje za prijavo tematskih blokov, osrednja vloga pri prijavljanju tematskih blokov naj pripada
komisijam MSK. Upoštevali pa bi se lahko tudi boljši individualni predlogi, vendar pa o njihovi
uvrstitvi v kongresni program odloča predsedstvo MSK. Problematika tematskih blokov se mora
nanašati na vsaj dva slovanska jezika ali književnosti, sodelujoči pa morajo prihajati iz vsaj treh
držav. Organizator tematskega bloka mora zagotoviti 3–4 referente s konkretnimi temami in
predvideti 1–2 razpravljalca. Prispevki morajo biti natisnjeni pred kongresom, zato da se za
sodelujoče ve. Obrazec za prijavo tematskega bloka bo postavljen na spletne strani MSK
(www.msk.edu.mk), skrajni rok za prijavo tematskega bloka je začetek maja 2006. O prejetih
predlogih se bo razpravljalo na zasedanju septembra 2006 v Vidmu (Italija) in takrat bo določe-
no tudi končno število blokov. Za koordinatorico tematskih blokov je bila predlagana in izbrana
prof. Liljana Minova - Gurkova.

3.2 Poudarjeno je bilo, da bodo najaktualnejša vprašanja predmet okroglih miz, njihovo
število pa naj ne bi presegalo števila tri: med njimi bo ena jezikoslovna, ena literarnozgodovin-
ska in ena kulturološka. Na zasedanju so bile predložene naslednje okrogle mize:

Mesto slovanskih jezikov v sodobnem svetu,
Književnost – življenje po smrti (prof. Žekulin in drugi),
Slovanske književnosti po 1989 v dialogu z Evropo in svetom. Novi pojavi, težnje in perspek-

tive. (prof. Suchanek).
Izhajajoč iz pomena projekta Slovar cerkvenoslovanskih redakcij in dejstva, da je bil v Moskvi

zasnovan leta 1958, je bilo predlagano, da se mu ob 50-letnici nameni eden izmed plenarnih
referatov.

4 V okviru četrte točke dnevnega reda, je bilo sproženo vprašanje nacionalnih kvot na 14.
mednarodnem slavističnem kongresu. Sklenjeno je bilo, da se prijave zbirajo v nacionalnih ko-
mitejih v enakih kvotah, kot so veljale za kongres v Ljubljani, končna števila nacionalnih kvot pa
bo predsedstvo MSK določilo na sestanku v Vidmu.
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4.1 Prof. S. Gajda je kot koordinator komisij pri MSK poročal o njihovem delu. Posredoval je
predlog S. Karolaka, po katerem naj bi se podkomisija za glagolski vid osamosvojila v samostoj-
no komisijo pri MSK, za njenega predsednika pa je predložil prof. Ljudmila Spasova (Makedo-
nija); oboje je bilo sprejeto.

4.2 Predsednik M. G’určinov je prisotne obvestil o korakih, ki so bili doslej storjeni v zvezi
z včlanitvijo LR Kitajske v MSK. Beseda je tekla tudi o statusu Bosne in Hercegovine, kjer se
pojavljajo precejšnje kadrovske, finančne in organizacijske težave: ugotovljeno je bilo, da bi se
vse tri strani morale združiti in ustanoviti enoten nacionalni komite, ki bi imel svojega predstav-
nika v MSK.

Ob koncu zasedanja je bil sprejet predlog, da bo naslednje, tretje zasedanje Predsedstva
potekalo septembra 2006 v Vidmu (Italija). S. Garzonio je potrdil pripravljenost za organizacijo
tega zasedanja, ki bo potekalo hkrati s konferenco italijanskih slavistov.

Zapisnik in končna verzija tematike za 14. mednarodni slavistični kongres bosta objavljena v
revijah Makedonski jazik, Slavia, Slavjanovedenie, Slavistična revija idr., postavljena pa bo tudi
na spletne strani MSK. Za izvirnik se šteje makedonska verzija kongresne tematike.

Zapisala: Biljana Mirčevska
Zapisnik sprejel: akad. Milan G’určinov, predsednik MSK
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