
se o to' aby současně se zrodem českého státu nezanikl vfzkum národní
literatury v těch oblastecb, jeŽ vyŽadují tfmovou spolupráci akter! je za
stávající situace neuskutečniteln/ na vysokfch školách.

Pokusil jsem se načrtnout jakési vnitŤní dějiny Ústavu, jeho proměny
jakoŽto instituce. Jistě podstatnějšía pro obor i podnětnější, ale též nesrov.
natelně nárďnější by byl nástin vnitŤních proměn oboru, vfvoje samotné (stav k 30.4.1993)*
literárněvědné problematiky, jak se odrazila v této instituci a jak v ní
byla Ťešena. Snad i k tonru se naskytne pŤíležitost i čas.

Zdeněk Pešat

STRUKTURA USTAVU

Řnorrrr; PbDr. Vladimír Macura, CSc.

(do 31.1.1993 PhDr. ZdenékPešat' DrSc.)

zÁsTUPcE ŘBorrnr,B: PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

(do 31.1.1993 PbDr. Madimír Macura, CSc.)

vĚoncxÁ TAJEMMCE: PhDr. Marcela Bergerová, CSc.

HosPoDÁŘsxÁ sPRÁvA A ADMIMSTRATIVA:

Ing. Miluše Barešová, JiŤina Cerhová (0,6 rív.), Marie Hlávková (do
?3.2.199-3), Blanka Chylftová, Helena Poláková, Květa Pešková (0'6 riv.),
Marie Šípová (0,6 rív.), Milota Šoilová (0,5 rív.), Hana Urbanová; Miro-
slav Chylík (0,5 rív.).

Z Ustavu odejde (většinou z dťrvodu finančďch restrikcí)
30 pracovnftri, 3 budou pokračovat v zkráceném rívazku.



vĚoncxÁ RADA:
PÍedseda: PhDr. JiŤíHolf, CSc.

PhDr. Piemysl B|aŽíček, DrSc.; doc. PhDr. JiŤí Brabec, CSc.; doc.
PhDr. Miroslav Červenka, DrSc.;PhDr. Petr Čornej, CSc. (1991 se vzdal
členstvQ; prof. PhDr. Miroslav Drozda, DrSc. (místopŤedseda, 7990 ze-
mŤel); doc. PhDr. Aleš Haman, DrSc.; PhDr. JiŤí Holf, CSc. (od roku 1992
pŤedseda); doc. PhDr. Rudolf Chmel, CSc. (1990 odstoupil); PhDr. Milan
Jankovič, DrSc.; PhDr. Madimír Just, CSc.; doc. PhDr. Jaroslav Kolár,
CSc.; PhDr. Václav KÓnigsmark, CSc.; PhDr. Jaroslav Med, CSc.; doc.
PhDr. Jiií opelft' CSc.; PhDr. Mojmír Otruba, CSc. (1990-1992 pŤedse-
da); PhDr. Adolf Scherl, CSc.; prof. PhDr. Zdeněk StŤíbrn}í, DrSc. (1992
se vzdal čIenství); PhDr.Vladimír Svatori, CSc.; PhDr. Václav Štěpán, csc.
(1992 se vzdal členstvQ. Místo odstoupivších členri byla vědecká rada
doplněna prof. PhDr. Josefem Forbelsk1im, CSc.; PhDr. ZdeíkemHrba-
tou, CSc.; prof. PhDr. Jaroslavou Janáčkovou. CSc. a PhDr. Pavlem Ja-
nouškem, CSc.

Vědecká rada byla zvolena na počátku roku 1990 lrlasováďm pléna
vědeck/clr a odborn:fch pracovníkri star'u jako koncepěnÍ a poradní
orgán, doplřující Ťeditele a vedeď pracoviště. V letech 1990-1992 se
zabfva|a rehabilitacemi, atestacemi všech zanrěstnanc a z,vláště kritérii
hodnocenípráce a koncepcí rístavu. Sledovala práci všech oddělení, spolu.
práci rístavu s vysokfmi školami a vědeckou v1íclrovu nrlad]fch pracovní-
kťl.

oDDĚLENÍ rrorun
Vedoucí: PhDr. Jiií Holf' DrSc

doc. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc.; PhDr. Marie Havránková
(0,5 v.); PhDr. Daniela Hodrová, DrSc.; PhDr. JiŤí Hol/' CSc.; PhDr. Ing.
Petr Kaiser ; PhDr. Marie Kubínová, CSc.;PhDr. Madimír Macura, CSc.;
PbDr. Marie Mravcová, CSc.; PhDr. Pavel Vašák, DrSc.

(Do 31.3.1993 byl vedoucím odděIení PhDr. Milan Jankovič, DrSc., do
31.3.1990 byl vedoucÍm odděIeníPhDr. Milan Zeman, CSc. Do 1991 byly členkami
odděleníPhDr. JiŤina Táborská, CSc. a PhDr. Alice Jedličková, CSc., do 1990zde
prlsobili PhDr' Jaroslava HeÍtová, CSc., FhDr' Květa Hyršlová, DrSc., PhDr.
Pavel Janoušek, CSc. a PhDr. JiŤíTrávníček.)

Během osmdesátfch let patŤilo odděleď teorie, v něnžby|izaměstnáni
většinou pracovníci nrladšího a stňedníh6 yi|6u, k nejproduktivnějšÍm
pracovištím stavu. Vznikly zde mimo jiné kolektivní publikace Poetika
české mezivá|eéné literatury (1987) a Prrivodce po světové literární teorii
(1e88).

Ve v1fzkumu literárď teorie a poetologie pokračovalo oddělení i v le.
tech 1 990-1 9 92, za spo|wíčasti dvou pŤedďch pracovní<ú, kteŤí se vrátili
v rámci rehabilitací, Miroslava Červenky a Milana Jankoviče. V roce
1992 by|a odevzdána do tisku vysokoškolská pŤíručka Kapitoly z teorie
litenirního díla I (red. Marie Kubínová, druhf dít se pŤipravuje).Y ténže
roce _ v návaznosti na staršípublikaci Rozumět literatuŤe I (1986) * vyšel
soubor interpretací Česk literatura 1945_1970 (red. JiŤina Táborská
a Milan Zeman),jehož pokračování, svazek Česk! Parnas (interpretace
období 1 97G-1 990, red. JiŤí Holf a JiŤina Táborská), vyj de v letošním roce.
Do tisku byla rovněž piipravena knlha Proměny subjektu I_II,věnovaná
poetice české literatury prvnípúle 20. století. Vedle toho vydali pracovníci
oddělení v letech 7990_7992 devět individuálních knižních publikací.

První část grantového ríko|u Literární tematologie (souboru sémanticky
orientovanfch prací k problematice tematiky literárního díla) uzavŤela
kniha Madimíra Macury Štasny vělc a soubor studií Daniely Hodrové pro
pŤipravovanou publikaci Místa s tajemstvím.

oddělení věnovalo pozornost i dvěma dosud zanedbávan/m teoretic-
kfm oborrim, versologii (systematick/ prrizkum poezie českého obrození
- Miroslav Červenka a Petr Kaiser, studie ze srovnávací slovanské metri-
ky - Miroslav Červenka; na obou ríkolech externě spolupracuje
PhDr. Květa Sgallová, CSc.) a textologii (do tisku odevzdána pŤíručka
Textologie _teorie a ediční praxe od Pavla Vašáka). Podílelo se rovněŽ na



dalších ríkotech rístavq na redakční piípravě časopisu Česká literatura
apod

oDDĚLEM DĚJIN ČnsxÉ LITERATURY A LEXIKoGRAaE

Vedoucí: doc. PhDr.Jiffopelfu CSc.

Jiiina Dunděrová (0,5 rÍv.); PaedDr. Dana DvoŤáková (mat. dov.);
PhDr. Irena Kraitlová; PhDr' I,enka Kusáková; PhDr. Ludmila I,antová,
CSc. (0,5 rív.); doc. PhDr. Jan l..ehár, CSc.;PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.;
PhDr. Zdeněk Pešat, DrSc.; prom. fil. Vlasta Skalická;PhDr. Eva Strohso.
vá, CSc.; PhDr. Petr Šisler;PhDr. Eva Taxová, CSc.; PhDr. Václav Vaněk;
PaedDr. IiÍíZideqPhDr. Aleš Zach.

(Do 30.4.1992 byl vedoucím oddělení PhDr. Aleš Haman, CSc., do 31.3.1991
byla vedoucí oddělení PhDr. Eva Taxová, CSc. Do konce roku 1992 v oddělení
ptisobily PhDr. Dagmar Mocná, CSc. a PhDr. Markéta Se lucká, CSc., do roku 1991
PhDr. Stanislava Mazáčová' P|,Dr. JitkaPelikárrová a PhDr. Marcela Rosso.
vá, cSc., do 1990 byli členy oddělení PhDr. Piemysl BlaŽíček, DrSc., PhDr.Vladi.
mír Forst,CSc. [0J rív.]' prom. fil. Daiibor Holub, PhDr. Petr Málek, prom. fil.
Michaela Nondková a PhDr. Blanka Svadbová, CSc.)

oddělení svou základníorientací literárněhistorické se uŽ od poloviny
70.let soustŤeďuje - a to v souvislosti se setrvalou personální restrikcí
stále jednostranněji - na sestavení Irxikonu české literatury (lČr);kta.
sická literárněhistorická práce pÍicháďpovětšině ke slovu v podobě pŤí-
spěvkti na vědeckf ch koďerencícb' kandidátskfch prací, časopiseckfch
studií edic a komentáŤú k nim apod. ,,míÍno rívazek...

Sám LČL staví donrácí literáiní lexikografii na kvantitatir,ně i kvalita-
tivně novf stupeř. Záměrem3 500 hesel rczvržen!,ch do 4 dílú je podat
obraz českého píšemnictví od nejranějšfuo stadia staroslověnského a la-
tinského do 20. století (zde s omezením na autory debutující do roku 1945),
a to slovníkov1ími hcsly o individuátních činitelích literárního vfvoje:
osobních (spisovatelé beletristé - i pro mládež, odborní spisovatelé o čes-
ké literatuie, píekladatelé), knižních (almanachy, sbornfty), fusopisec-
kfclt a institucionálních (nakladatelstvi spolky a skupiny, vědecké
společnosti). Heslo zahrnujc detailní biografi'i, literární charakteristiku
formou objektivního popiqy, riplnou primární a v'íběrovou sekundární
bibliograíii. Adresátem I-ČL je zainteresovan/ čtenáŤ (učitelé, studenti,
knihovníci, redaktoŤi, dramaturgové,literárnívědci sami, náročníčtenáŤi);

10

v rámci oboru je LČL základnou pŤíštích slovníkrl specializovanfch nebo

popularizačních.
Jak zÍejmo,jde o dílo nárďné. časově i personálně, vymykající se pod-

minkám, jěŽGrantová agentura ČsAV stanovila pro získáďgrantu. Proto

oddělení v Ťíjnu 1992 požádalo, aby byl LCL píiznán statut vfznamného
vědeckého projektu; v této žádosti bylo ukončetprací (pŤi tehdejšÍm
obsazeď oáaeien4 datováno 3"]'.12.1'999. 1. dil LČL (A-G) vyšel 1985,
?.dflve}svazcich (H_J, K-L+ dodatkyA-G) 1993. Autorské dokončení
3. dílu (M-Ř) plánuje oddělenído konce 1993, v rrce1'993začalo redakční
zpracování hesel.

Eva Strohsová aZdenék Pešat podrobili věcné a stylistické autorské
revizi (s doplněnÍm bibliografie) a dokončili pŤípravu čtvrtého dílu aka-
demickfch Dějin české litcratury do tisku. Svazek navazuje na pŤedchozí
díly vydané v prťrběhu 50. a 60. let, zahrnuje literaturu od 90. let 19. století
do roku 1945. Prlvodně byl odevzdán nakl. Academia v roce 1.968, jeho
vydání však bylo zastaveno.

oDDĚLEM soUČAsNÉ LITERATURY

Vedoucí: PhDr. Pave| Janoušel CSc

PhDr. PŤemysl Blažíček, DrSc.;PhDr. Věra BroŽová; doc. PhDr. Aleš
Haman, DrSc.; PhDr. Blanlra Hemelíková; PhDr. Alice Jedličková, CSc.;
Eva Kárnftová; PhDr. Jaroslav Med, CSc.; prom. fil. Michaela Nondko-
vá; PhDr. Vladimír Novotnf; PhDr. Blanka Svadbová, CSc.; PhDr. Bohu-
mil Svozil. CSc.

(Do 1991 byli členy oddělení PhDr. Václav KÓnigsmark, CSc., PhDr. Dobrava
Moldanová, CSc., PhDr. Radko Pytlík' CSc. a PhDr. Ivana Vízdalová; během
1991 i PhDr' Marie Mravcová' CSc.)

oddělení vzniklo na jaŤe 1990 s cílem napsat Slovník českf ch spisova-
telit 1945_90. Projekt by měl bft prvním slovníkem, kterf vedle sebe
postaví spisovatele ze všech tŤí větví české porínorové literatury. S pŤi-
hlédnutím ke specifice daného období časově naváže na lrxikon české
literatury a zhruba v 900 heslech zpracuje zák|adní iďormace o v'fraznéj-
ších gutorskfch osobnostech poválečnfch desetiletí..

Ukol je iÍzen tŤíélennou redakcí: hlavní redaktor - Pavel Janoušek,
redaktorky - Blanka Svadbová, Alice Jedličková. Na psaní jednotlivfch
hesel se vedle ostatních členťr oddělení podílí nejen iada pracovnftri
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Ústavu, ale i více než čtyŤicet externistú. Ke konci rínora 1993 bylo napsá-
no a v r zné fázi redakčního zpracnvání se n'achází pŤes 40% hesel.

Zpraavních dtlvodú byl projekt rozčleněn do pěti sešitťr a takto bude
patrně také vydáván. Vydání první části lze pŤedpokládat na pŤelomu
1,993-94.

Ve stadiu vah a pŤípravnfch prac( které byly zpomaleny redukcenri,
je projekt Antologie českého myšlení o literatuíe 1945_90 _ která by pro.
stňednictvím prriŤezu z dobov1fch kritik, recenzí, rívah a usnesení, mate.
riálově zmapovavala dané období.

Jednotliví pracovníci oddělení se věnují i množství dalších individuál.
ďch ríkolú. První část grantového liko|u Recepce a funkce literárních textú
ve vyvoji české spokčnosti uzavŤe|a obsáhlá studie Aleše Hamana o re-
cepci beletrie pro Českou literaturu a soubor pojednání věnovanfch ob.
dobí obrození a teoretickÝm otiízkám.

BRNĚNSKÁ PoBočKA Účsl

Vedoucí: PhDr. Miros|av Zelinskf

PhDr. Sylva Bartrišková, CSc.; PhDr. BIahoslav Dokoupil, CSc.; Jarmi.
la Patermannová (0,5 rív.); PhDr. Pavel Pešta; PhDr. I-adislav Soldán,
CSc.; PhDr. Marie UhlíŤová; PhDr. Drahomíra Vlašínor'á; Alena Vrbová.

(Do června 1992by| vedoucím pobočky PhDr. Blahoslav Dokoupil, do Ť{na
1992 PhDr. Sylva Bartrišková. Do roku 1990 byla ělenkou pobočky PhDr. Krysty-
na Kardyni Pelikrínová, CSc., do 7991 zde prisobili PhDr. Milan Blahynka, CSc.,
PhDr. Viktor Kudělka, CSc., PhDr. Jiií Poláček, CSc. a PhDr. Štcprin Mašín,
DrSc., do 1992 PhDr. Richard Svoboda.)

Brněnská pobočka má statut samostatného odděleď ÚČsr. Její pra.
covníci se věnují regionálním ríkolrim a pGí hesla pro Lexikon české
literatury a Slovník českfch spisovatelú 1945-90.

V roce 1991 autorsky i redakčně pŤipravili (pod vedením Blahoslava
Dokoupila a Miroslava Zelinského) Slovník českého románu 1945_90.
- Byly zahájeny piípravné práce (heslái a koncepce hesel) na projektu

Cesky literární život ]945_90, do kterého bylo zapojeno naZo externistri
z vysok1/ch škol (pobočka soustavně spolupracuje s FF a PF MU v Brně,
dále s FF v Olomouci, ostravě aPraze, s PF v Hradci Králové a v Plzni)
a dalších institucí.

KABINET PRo STUDIUM čEsKÉHo DIVADLA

Vedoucí: PhDr. Eva Šormová

PhDr. Jan Dehner; PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.; prom. hist. Alice
Dubská, CSc.; Zdeněk HoŤínek; PhDr. Madimír Just, CSc.; PbDr. Štepan
otčenášek (0,5 rív.); PhDr. Terezie Pokorná; PhDr. Jan PÓmerl, CSc.
Interď vědecká aspirant ur a: Zuzana Augustová.

(Do 30.9.1991 byl vedoucírn oddělení PhDr. Jan P merl, CSc. Do 1992 byli
členv oddělení PhDr. Jaromír Paclt, CSc' a PhDr. Ladislava Petišková, do 1991
rinaiictr Č"*Ý, PhDr. Milan Hanuš, JindŤiška Malinová, PhDr. Jan Svoboda,
PhDr. Evžen Turnovskf a PhDr. Stanislava ZachaÍová, do 1990 PhDr. olga
Janáčková, PhDr. Adolf Scherl, CSc., PhDr. BoŤivoj Srba a PhDr. Ivan vojtěch,
CSc.)

(Wichni pracovníci od.dělení odcházejí k 30.4.1993 a oddělení zaniká.)

Kabinet pro studium českého divadla se v roce 1990 vrátil od široce
proponované koncepce vfzkumu všech dramatickfch umění ke své pri-
vodní teatrologickobohemistické orientaci. Redukovanf kolektiv se sou.
stŤedil k práci na následujících ríkolech: Česká divadelní kultura
1945_1989, hudebně-dramatické divadlo 2. poloviny 19. století a 1.. polo-
viny 20. stolet( vydávání historicko-teoretického čtvrtletníku Divadelní
revue. Do konkursu o získání grantú pŤihlásil Kabinet tŤi koly (Česká
divadelní kulturg 1945_1989, Emancipace operní režie a Specifické formy
a tendence moderního dratnatického textu); všechny byly pňijaty. V roce
1992 byl jeden z nich, Specifické fortny a tendence modemího dratnatické.
ho textu, dokončen; jeho individuálnÍm Ťešitelem by| Zdenék HoŤÍnek.
ostatní dva tfmové ríkoly jsou zpracovávány prriběžně. 7992by|a dokon.
čena kolektivní práce Kapitoly k dějinám českého hudebnědratnatického
divadla 2. poloviny 19. století Vfsledky práce jednotlivcŮ byly prezento-
vány v samostatnfch knižních publikacích, sbornících a odbornfch časopi-
sech. V roce 1991 Kabinet uspoŤádal vPraze ve spolupráci s International
Federation for Theatre Research (IF[R) mezinárodní konferenci na
téma Don Juan a Faust ve 20. století. které se zríčastnilo na 60 zabraničních
teatrologú. Vfsledkem spolupráce s další mezinárodní organizací, Istituto
Internazionale per la Ricerca Teatrale, bylo zvláštníčíslo časopisu Biblio-
teca Teatrale, obsahující studie českfch autorú o pražském divadelnictví.
Byl'a zahájena spolupráce s Forschungsinstitut fiir Musiktheater Thurnau
(pracoviště univerzity v Bayreuthu), věnovaná problematice operní insce-
nace (viz ítko| Emancipace opemí režie, na němž participují obě praco-
viště). Jednotlivci se ríčastnili Ťady zahraničďch i domácích vědeckfch
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konferencí. Podíleli se také na pracích vznikajících v literárněbohemistic.
kfch oddělenrcn ÚČsl (zejména lexikografie), pňednášeli na vysokfcb
školách. Zanedbatelná nebyla ani kritická a recenzďčinnost v odborném
a dennínr tisku.

oDDĚLEM svĚTovÉ LITERATURY

Vedouct PhDr. Anna Houskovrí, CSc.

PhDr. Miluša Bubgnftová; PhDr. Zll'eněk Hrbata, CSc; PhDr. Vladi-
mír Svatoř, CSc.; PbDr. I-enka Vachalovská, CSc.; PhDr. t.adislav Šerf.
Interní vědecká aspirantura: PhDr. AneŽka Charvátová (mat. dov.). Stu.
dijnípobyt: Mgr. Tomáš Glanc.

(Do 1993 byl členem oddělení PhDr. Martin Procházka, cSc., do 1992
zde p sobili PhDr. Pavla Lidmilová a PhDr. Milan Tvrdik, CSc., do 1991
PhDr. Blanka Markovičová, CSc., prom. fil. Jaroslava Podzimková, Slávka
Romportlová, prof. PhDr. Zdeněk Stiíbrnf, DrSc. [0J rív.] a PhDr. Gabriela
Veselá, CSc., do 1990 PhDr. Viera Glosiková, CSc., Jaroslava Haučrrerová,
PhDr. Marie Pavltl' CSc., PhDr. Aleš Pohorskf, CSc., Ing. Lubď Vaněček
[0J v.] a PhDr. JiiíVeself, CSc.)

(Pracovníci odděkní odcházejí k 30.4.1gg3 a od.děbní zaniká; T. Glanc pŤe.
chází do oddžlaní dějin českéliÍerahlry a kxikografie)

Vfzkum cizích literatur v ÚČsI- se od roku 1989 velmi vj,razně pro-
měnil. Změnila se jeho koncepce, která se soustŤedila na teoreticky
nárďnf mezioborovf vfzkum moderních literatur Evropy a Ameriky,
interpretovan1í v kontaktu s tradicí české kultury. Silně se zredukoval
počet vědeckfch a odbornfch pracovnftri a od prlli roku 1991 (po vzniku
samostatného Slovanského rfutavu) se studium této oblasti soustŤedilo
v jediném oddělení světové literatury.

Místo dŤívějších akademick/ch časopisú vznikly nové časopisy Svět
literatury a Litteraria Pragensia.

odděleď dokončilo dva ríkoly, v nicM navázalo na dŤívějšípráci někte.
rÍch pracovnftťr: vfzkum tzv. regionalismu v moderním evropském
a americkém románu, jehož vfsledkem je kolektivď kuha Román a ge-
nius loci (1993); druhou společnou knihou, odevzdanou do tisku počátkem
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roku 1993, je Česk! romantismus v evropském kontcxtu V roce 1991 se
odděIení zaměŤilo na dva nové krátkodobější tÍkoly: Princip groteskní
stylizace v rwké prÓze 20. století, jednorďní grant, jehož vfsledky byly
publikovány časopisecky; a Utopie Nového světa v americklch a evrop-
sk! ch lite raturách, z jebožvfsledkú vzniklo monotematické číslo Litteraria
Pragensia (3lI992), V roce 1992 oddělení ve spolupráci s katedrou iberoa-
rrerikanistiky FF UK uspoňádalo na téma utopie Ameriky meánárodní
kolokvium, s hojnou a kvalitní zahraničď ríčastí; v tisku je sbornft z ko-
lokvia Unpias of the New World (vyjde 1993). Uvedené čtyŤi ríkoly jsou
fiznfmi aspekty reflexe moderní epochy v západní kultuŤe. K ní se zamě.
Ťuje hlavď rozpracovanf ríkol oddělení Interpretace a hledání kuhumí
identity v evropskjch a arncricklch litcraturdch. jemuž byl udělen tÍflet!
grant 1992-94. Dílěí'n pííspěvkem k tomuto tématu je i studium ruské
literární emigrace v Praze, v první fázi věnované |iterární pozrlstalosti
myslitele A. Béma.

Pracovníci oddělení se dále podíleli na pŤípravě Dějin německé litera-
tury a na dvou slovďcích spisovatelú (anglickfch a latinskoamerickfch).
Z individuálních prací je v tisku kniha Madimíra Svatoně Epické zdroje
romónu (vyjde v roce 1993).

oDDĚLENÍ vĚoBcrÝcH INFo RMACÍ

Vedouct PhDr. Věra Burir{nkoví

Markéta Hájková (mat. dov.);Jana Hrubá; Daniela Chattová; Marie
Kmochová; Eliška Kosová (0,5 rÍv.);PhDr. Marcela Rossová (Husová),
CSc.; olga Šíchová (0,5 rív.); Ing. Aleš Kařka; Iva Kislingerová; prom.
fil. František Knopp; Ing. JiŤíMika; Jana Miková; Mgr. Vlasta Řežábko.
vtí; PhDr. Marie Schtitzová (0,75 v.); PhDr. Stanislava S korová; Eva
Žahourková.

(Do 31.1.1991 byl vedoucím odděleníPhDr. Aleš Zach. Do 1993 byla členkou
oddělení prom. ped. Věra Madyková, CSc., do t992 zde prlsobily JindŤiška
Malinová, Lenka Nešporová, prom. fil' Jaroslava Podzimková a Slávka
Romportlová, do 1991 byli členy oddělení PhDr. Blanka Hemelíková, Eva Kární-
ková, Alice oppová,Ing. Karel Strachota [0J v.], Milota Šollová [0J riv.] a Eva
Vréátková, do 1990 Miloslava Dudová.)
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Z knihovny, starďeského archivu a malého tfmu bibliografri vzniklo
oddělení' které má několik informačních zdrojrl. Rozšffeného provozu
studovny a soustŤeděného iďormačního servisu začali využívat kromě pra-
covníkri rístavu i mimorístavď badatelé (studenti, pedagogové, veaci i širsi
veŤejnost).

Jádrem odděleď je knihovna.By|a za|oŽena v roce 7949, má cra
115 000 svazkrl (dnes ji tvoff bohemistická knihovna a fondy oddělení
světov/ch literatur a Kabinetu pro studíum českého divadla) a je jedinou
literárněvědně specializovanou knihovnou v republice. Od roku islo 1"pozornost zaměŤena na ďskáváď exilové literatury a kompletování exilo-
vfch literárních a kulturněpolitickfch periodik (fondy exilové literatury
byly tajně budovány již v 80. letech).

Podstatnou složkou odděleď je bibliografie. Retrospektivní bibliogra-
fická kartotéka zahrnuje pÍib|iŽně 2 500 000 dajú (z pŤibližně 500 perio.
dickfch i neperiodickfch titulri) apokrlvá období 1zlutgqs. V roce
7992by|y obnoveny redakčď a excerpční práce; v konečné podobě bude
kartotéka zahrnovat vedle oddíIu autorského a odkazového i časopisec-
kou a věcnou část. Kartotéka knižních pŤekladrl (1870-1903) je doplřová-
11. 'Bibl|ografie poválečné české literární vědy je zpracn,vána- knižně
(194'5-80)' navazuje počítačová databáze:z aesetllětí r-qsr+q byly zpět.
ně uloženy daje z let 1981- 83 , databáze od roku 1990 do soueasnosii je
prtiběžně aktualizována.

- Součástí odděleď j e též b io g r aftckf arc hiv (soubor biografi ckf ch rídaj rt
vfstŤižkti a dotazník -pŤibližně 12 000 obábk - je systematicky doplřo.
ván), dále staročeská sbírka (kopie a mikrofilmy štaroslověnst<ytn páma.
tek a bohemikálních rukopisŮ a tiskri byly prťrběžně doplĚovány do roku
1991, kdy byla zrušena stavní fotolaboratoi) a ediční sárvis (soustŤeďuje
agendu pňi technigfté realizaci a distribuci tístavních časopisrl a publika.
cQ.

' Měla by bft vytvoŤena lokálnípďítačová sí{ která by propojila je<Inot-
livé zdroje informací a která by se v budoucnu začlenila i do veŤejné
datové sítě v České republice i v zahraničí. By|a navázána spolupráce
s katedrami bohemistiky na vysok]fch školách, pďítá se s pomoc? student
pŤi práci na retrospektivní bibliografii a s organizovánÍm semináŤú z ob-
lasti vědecké iďormatikv.

oddělenítextologie a eďční bylo zrušeno 30.6.1991. Jeho vedoucím byl

PhDr. Pavel Vašák, DrSc., pracovníky: PhDr. Aleš Dvoiák, PaedDr. Dana

b*ratoua, PhDr. Marie Havránková, doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc.,

Fnp'. Dagmar Mocná, CSc., PhD.r. Markéta Selucká, CSc. a PhDr. Eva

ŠtoaroĎov7 (do 1990 PhDr. Petr Čornej, CSc., prof. PhDr. Jaroslava Ja-

náčková, CSc., PaedDr. Jaroslav Picka, PhDr. Hana Smahelová a

PhDr. Jarmila Víšková).

oddělení slaviďiky a komparatistiky pŤešlo k 1.1.199 do nově vytvo-
Ťeného, respektive obnoveného pracoviště - Slovanského rístavu. Vedoucí
odděleď byla PhDr. Milada Černá, CSc. (do 1990 PhDr. Slavomír Woll-
man, CSc.), členy oddělenÍ PhDr. JiŤí Bečka, CSc' PhDr. Libuše Bene-
šová' PbDr. Anna Borrivková, PhDr. Miluša Bubeníková, doc. PhDr.
Miroslav Červenka, DrSc., PhDr. Jasna Hloušková, PhDr. Vladimír KŤft'
PhDr. Alena Morávková, PhDr. VladimÍr Novotn1/, PhDr.Ilona Slavfto.
vá, CSc., PhDr. Madimír Svatoř, CSc., PhDr. trnka Vachalovská, CSc.,
PbDr. Alena Vachoušková, prom. fil. Josef Mášek (do 1990 PbDr. Tomáš
Kafka' PhDr. Helena Sofrová, PhDr. Stanislava Sfkorová).

t6 t7




