Pražský lingvistický kroužek
pøeje svým èlenùm a hostùm do nového rok 2018 hodnì zdraví, pevnou nadìji, nosné cíle — a stále nìjaký dùvod k radosti; kéž nás tìší i naše spoleèné schùzky. Jsme spolek bytostnì filologický, takže nás zajímají všechny stránky života jazyka, vèetnì textové kritiky, èi historických identitních a ideologických
konstruktù, což jsou dvì temata našich lednových zasedání:

Metri causa
versologie a edièní zpracování básnického textu
Jakub Øíha
Emendationes metri causa neboli editorské zásahy do básnického textu opøené o versologický rozbor
byly odjakživa zdrojem vášnivých neshod. V pøednášce však nepùjde o rekonstrukci argumentace jejich
zastáncù ani odpùrcù. Jejím cílem bude v první øadì nastínit povahu metrické normy a její relevanci pro
textologickou práci: od èetby rukopisu pøes rekonstrukci historie textu po identifikaci a opravu chyb; a
tuto problematiku dále zasadit do kontextu souèasné edièní teorie a praxe, v digitálním prostøedí silnì
ovlivnìné dokumentárními a sociologickými pøístupy. Výklad se bude opírat o nedávnou zkušenost
s transformací fulltextové databáze èeské poesie 19. století a poèátku 20. století (Èeská elektronická
knihovna) na Databázi èeského verše a s pøípravou prvních dvou svazkù Kritické hybridní edice,
pokrývající dílo Františka Gellnera (2014) a Karla Hlaváèka (v tisku), tedy pøedevším o èeský
sylabotónický verš.
Koná se

v pondìlí 15.ledna 2018 v 18h00
nám. Jana Palacha 2

è. 300, FF UK

.................................................................................

Dalimilova kronika ve francouzském pøekladu
a v evropských souvislostech
Éloïse Adde
(Lucemburk)
Francouzská historièka Éloïse Adde pøipravila jako svou disertaèní práci staroèeskou Dalimilovu kroniku
v pøekladu do souèasné francouzštiny, jejž opatøila podrobným kritickým aparátem a kterému pøedeslala
dùkladný historický rozbor o 230 stranách. Tímto záslužným èinem zpøístupnila dílo, jež jsme zvyklí vnímat jen v èeských souvislostech, evropskému ètenáøi, a uvedla je tak do evropských souvislostí. Pøed
plénem PLK vyloží výsledky svého historického, o text opøeného rozboru, že Dalimilova kronika formuluje politický program ve prospìch šlechty a zároveò nastiòuje první ideologii národního spoleèenství
Èechù, které právì v té dobì vzniká. Úvodní pøednáška bude ve francouzštinì, diskutovat lze též èesky.
Všechny zájemce srdeènì zveme.
Tìšíme se na vás v pondìlí 29.ledna v 18h00
posluchárna 300, Palachovo námìstí 2

Pražský lingvistický kroužek
2017/2018
ØÁDNÁ ZASEDÁNÍ (pondìlí 18H00)
2017: 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.
2018: 15.01., 29.01., 12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 23.04., 14.05., 28.05., 11.06.
Scházíme se v hlavní budovì FF UK na Palachovì námìstí v místnosti è. 300 ve 3. patøe (naše tradièní
místnost 104 prochází rekonstrukcí).
podzim

02.10. Jošihisa Nakamura (Kanazawa): Kognitívní lingvistika z japonské perspektívy
16.10. Miroslava Aurová (Èeské Budìjovice): Srovnání aktuálního èlenìní v èeštinì a španìlštinì:
textovì lingvistický pøístup
30.10. Ondøej Pešek : Textová lingvistika a diachronie: signály èlenìní støedovìkého textu
13.11.
termín zrušen, PLK zapojen do mezinárodního skorinovského symposia 8–9.XI 2017
27.11. Osobnost a odkaz Oldøicha Lešky (90 let od narození / 20 let od úmrtí)
11.12. Irena Kurzová : Parodizace naratívní techniky entrelacement
zima

15.01. Jakub Øíha : Metrî causâ: versologie a edièní zpracování básnického textu
29.01. Éloïse Adde (Luxembourg) : Dalimilova kronika ve francouzském pøekladu a v evropských
souvislostech
12.02. Tomáš Hoskovec : projekt automatické komunikace na lingvistických základech
26.02. Michal Ctibor : vìtné ekvivalenty (na materiálu latiny)
12.03. Lucie Pultrová: latinské stupòování
jaro

26.03.
09.04.
23.04.
14.05.
28.05.
11.06.

Jan Šabršula, 100 let
spoleèné zasedání PLK, KMF a JS
James-William Underhill (Rouen): Voice and versification in translating poems
Jiøí Hedánek : soustavná fonologie
Pavel Šturm : dìjiny pražské fonetiky
Jan Volín : teoretická fonologie a experimentální fonetika
bude upøesnìno

