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čBsxÁ LITERATURA

Vedoucí redaktor: Miros|av červenka; redakce: Marie Havránková,
Jiff Holf, Milan Jankovič.

Rokem 1993 vstupuje Česká literatura do 41. rďnftu. Během čtyťiceti
let si vytvofila pověst špičkového vědeckého časopisq r'zrrávaného doma
a vysoce ceněného v zahraničí. Věnuje se české literární historii a problé-
múm literárněteoretickfn1 kromě studiía esejistickfch rozhledrl otiskuje
dokumenty a polemiky, píináší tecrunirc odbornfch knih. v České litera.
tuŤe publikují pracovďci stavu, objevují se v ní ukázky z kolektivďch
prací (napŤ. I.exikonu české literatury, Slovníku české literatury po roce
1945, dvou svazkú interpretací poválečné české literatury). Časopis je
však samoďejmě otevfen také vědcúm z jinfchpracoviš{ uveÍejřuje též
pŤíspěvky pŤedních zahraničních literárních vědcú, zvlášéteoretikri a bo.
hemistú (napŤ. Jurij l.otman, Janusz Slawinski, Thomas Winner, Herta
Schmídová, Sylvie Richterová a další).

Ceská literatura vychází šestkrát ročně, cetkovf rozsah pŤedstavuje
víer- leŽ 650 (pŤes 1000 rukopisnfch) stran.

svĚTLITERATURY

Vedoucí redakÍor: Vladimír Svatoř; vfkonná re.daktorka: Lenka Va.
chalovská.

YycbázÍ dvakrát rďně od roku 1991. Je psán česky a určen české
odborné veŤejnosti. Má zprostŤedkovat kontakt se zahraničnÍm literárně-
vědnfm myšlenÍm; v posler|nírn desetiletí se ukazuje zvláště iniciativní
myšlení francouzské. Piináší proto mj. pťeklady koncÍzních textrl a tzv.
opožděné reconze - rozbory vfznamnfch literárněvědnfch pojednání,
popŤ. esejíbez ohledu na to, že od jejich vydání uplynuto více let. Kromě
toho sleduje v recenzích i běŽnou produkci, zejména české knihy o cizích
literaturách. - Stati se do určité míry vracejí k několika základním prrl-
běžn1ím témat ÍÍ\ jako je teorie a typologie moderního románq problém

regiÓnu a kulturníidentity, utopické projekty moderního myšlení. Věnuje
téŽpozonost literatďe české z hledisek, jež klade literatura světová.

1 LITTERARIA PRAGENSIA
,
, Vedoucí redaktor: Anna Housková (do 19Í2Zdenék Hrbata); redak-
) ce: Martin Procházka, Milan Tvrdft; vfkonná redaktorka: Miluša Bube.

nftová.
Yycháď'dvakrát rďně od roku 1991. Je psán v cizích jazycích (anglič.

tina, francouďtina, němčina, španělština) a obrací se k meánárodnímu
vědeckému publiku. Usiluje o roďťení souěasného literárněvědného bá-
dání o aspekt obecně kulturologick/. SoustŤeďuje jednak pffspěvky za-
hraniěních badatelú k určitfm diskusním otázkán, jednak studie, ÍecelojLe
a zprávy domácd coŽ umožĎuje, aby česká literární věda navaz-ovala kon.
takt s děním za hranicemi. Jeho rístňedními 1{ap1y byly napŤ. problémy
fenomenologického pojetí historismg teorie románq utopie Nového svě-
ta, romantismu.

DIVADELNÍ REvt.,E

Vedoucí redaktor: Vtadimír Jusf; redakce: Štěpán Otěenášek, Eva
Šormová, 7ÁenékHoÍínek, Jan PÓmerl.

Čtvrtletník Kabinetu pro studium českého divadla je zaměien na
českou divadelní kulturu v celé j ej í děj inn é rodoze, od raného stŤedověku
až po dnešek. Jde o jediné české periodikum tohoto druhu. Časopis je
ěleněn do čtyŤ oddílr} Studie - ana| zy, Rozhlgdy, Encyklopedie českjch
divadel, Dokumenty - texty - materiály. Jednotlivá čísla jsou volně
tematicky vázána, zejména v části Studie _ ana|!zy. V dosavadních rď.
nících byla věnována pozornost mj. moderď divadelní režii, lidovérnu
divadlu, historii německého divadla na českém rízemí, poválečné drama-
tice, stŤedověkému divadlu' divadelní kritice apod.
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