
The Czech.Auantgardists, Rockville 1995 (ed. Alfred French)

PAVEL PEŠTA:
Za suobodu d sarnostatnost, Brno 1992.

TEREZIE PoKoRNÁ - JlŘi Hor,Ý:
Jan Grossman: Anallzy, Praha 1991.

MARTIN PRocHÁzKA:
Coruníus and the Signíficance of Leanting Languages and Literatures, Praha 1992'

LADISLAV SoLDÁN:
oleg Sus: Gereze sérnantiky hudby a bástlictuí u modzrní české esteljce, Brno 1992 (s Dušanem
JeŤábkem).

BIÁNKA SvADBovÁ:
Korespondence Z. Nejedlého s historiky, Praha 1992.
Čítanka literatury 19. a začátku 20. století, Praha 1993 (s Madimírem Forstem, Alešem
Hamanem, MadimÍrem Novotn m, Bohumilem Svozilem a Milanem TVrdíkem).

BoHUMIL SVOZIL:
ota Pauel: Zlatí hoŤi, Praha 1991.
Arne Nouú'k: Dějiny českého písemnictuí, Praha 1994.

EDICE oDEVZDANÉ K TISKU

ZDENĚK PEŠAT - EvA PETRovÁ:
Skupina 42 (antologie text ),Pra}ra.

BlBLIoGRAFIcxn pŘÍnuČry

Českd,literární uěd'a 1969 (Bohernistikd,Ptaha 1990 (sest. Boris Mědílek a Věra Madyková).

Českd' Iiterá'rní uěda 1982 (Neslouanské literatury), Praha 1990 (sest' František Knopp).

Česká literdrní uěda 1974.75 (Slauistika), Praha 1990 (sest. A]ena Vachoušková a Helena
Sofrová).

Česká literÓ'rní uěda 1979 (Bohernistika),Praha 1991 (sest. Boris Mědílek a Věra Madyková).

Česká literánlí uěd'a 1980 (Bohzmistika),Prahal992 (sest. Boris Mědílek a Věra Madyková).

Českd nezáuislá literatura u ohlasech (Vlběrouá bibliografie knih a čIánkti od, roku 1990),
Praha 1994 (usp. František Knopp, JiŤí Mika a Jan Wiendl).

BIBLIoGRAFIcIo PŘÍRUČKY oDEvzDANÉ K TISKU

FRANTIŠEK KNoPP:
Č e s ká' lite rat ur a u e xil u 1 9 4 8 - 1 9 8 9 ( B ibliog rafie )' P r aba.
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LITERÁRNnvooNÁ BoHEMISTIKA
NA PEDAGoGICKÉ EAKULTE

UNrvERzITY J. E. PURI(rNĚ v ÚsrÍ NAD I,ABEM

DoBRAVA MoLDANOVÁ

Na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně neexistuje
samostatná katedra české literatury, katedra bohemistiky je zde konci-
pováhajako lingvoliterární pracoviště. V tomto pojetí zde katedra prisobí
od roku 1963, kdy se bohemistika oddělila od filologické katedry. Tladičně
zde byla silnějšíjazykověda (profesor dr. JiĚí Novotn;y', DrSc. - syntax; do.
cent dr. Josef Beneš, CSc., docent dr. Ludvík Kuba _ onomastika; docentka
dr. Marie Racková, CSc. - staršíjazyk a dialektologie; docentka dr. Zoe
Hauptová, CSc. - staroslověnština). o této situaci svědčí osm svazkti sbor-
ník katedry, tehdy ještě samostatné Pedagogické fakulty, vydan;/ch v
létech 1966-1990, kde literárněvědné práce tvoŤí menší část. Zuytaznéjších
osobností, které se zde zabj"talyIiteraturou' je tŤeba pŤipomenout Ladislava
Kubíka a Madimíra Mayera z prvních let prisobení katedry a Květu Hanzí-
kovou z let sedmdesáfich.

od poloviny osmdesátfch let se zdá, že se i na literárněvědném poli
začír;.á bl;fskat na lepší časy: soustavnější zájem zejrnéna literatuŤe 19.
století a literatuŤe reg.ionu severních Čech věnuje docent dr. JosefPeŤina,
CSc., kter1f v současné době dokončil studii o literárních kontaktech česko-
-německych; literatuŤe pro děti a mládež a světové literatuŤejsou věnovány
práce PhDr. Antonie Kreislové. Katedra v této době spolupracuje s Ťadou
externistri' Po roce 1990 byla literárněvědná bohemistika posílena Ťadou
interních pracovník ' kteŤí se specializují na určité disciplíny: modelní
literaturu zde pŤednáší profěsorka dr. Dobrava Moldanová, CSc', která do
Ustí nad Labem pÍichází z Ústavu pro českou literaturu ČSAY objevuji
se zde mladí talentovaní pracovníci, kteŤí se specializují na starší českou
literaturu (PaedDr' Václav Miller), teorii literatury' poezii a literární kritiku
(PaedDr. Ivo Harák), literaturu pro děti am|ádež a literaturu 19. století
(PaedDr. Ivona BŤezinová) a na teorii literatury (PaedDr' Anna Zelenková),
současnou literaturu (Mgr. Milena Vojtková), literaturu první poloviny 20.
století (Karin Allermannová). Katedra má odborné kontakty s katedrou
polonistiky na Vysoké škole pedagogické v Čenstochové (ze společné kon-
ference vydala sborník Česho-polshé rozhouory), V roce 1994 uspoŤádala
konferenci Cesty a cestování v jazyce a literatuŤe (sborníkje v tisku) a na
rok 1996 pŤ.ipravuje další konferenci na téma Žena _ jazyk _ literatura.
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Lrrnn,imrĚvĚDNÉ PUBLIKAcE A sKRIPTA
lryo.qNÉ N.a' xatpnŘe BoHEMISTIKY

ANToNIE KREISLovÁ:
Úutld do studia literatury pro děti a nl,aclež,1983.
Kapitoly ze suětoué literatury, 1987.
Kapitoly ze suětoué literotury 11, 1991.

VÁcI,AV MILLER:
Vi,běr text ze starší české literatury, I99L.

DoBRAVA MoLDANoVÁ:
Česka literaturo u období modentismu' \992.
Studie o pr(lze na pÍelomu století, 1993.

JoSEF PEŘlNA:
Li tcrt int i  s lounik seuent[t 'h Čech'  |99O.

VI'ADIMÍR TICHÝ:
PŤeliledné dějitry slouenské literatut1, 1988.

Sborník katedry bohemistiky uycluizeI u l,etech 1966, 1967 (Ladis|av l1lubik: Česká korespon-
dence Václava Hanky s hrabětem Lvem Thunem 1830-35; \4adimír Mayer: PŤíspěvek ke
korespondenci K' Kuzmányho Lvu Thunovi), 1974 (KvétaHanzíková: Postavení motivri Vik.
torky ve struktuŤe Babičky B' Němcové), 1979 (JosefPeŤina: Jan Neruda a PodŤipsko)' l980
(JosefPeŤina: Poznámka ke zkoumálí vlasteneck ch a demokratick;ích tendencí v Kosmové
a Dalimilově kronice), 1984 (JosefPeŤina: PŤíspěvek kjednomu z vychodisek obrozenské
literatury _ Uměleckjl obraz lidujako aktivní ideologick;/ pruek v české literatuŤe konce 18.
století; Jitka Vopraviiová: Poznámky k některlm tendencím v;y'voje literatury v poválečnem
období), ]990 (JosefPeŤina: Básnické počátkyJosefa Krasoslava Chmelenského; Jitka Vopravi-
]ová: JiŤí Wei] _ Život s hvězdou a L. Fuks _ Pan Theodor Mundstock; \4adimír Tichf : Motiv
a v;|znam; Ivona BŤezinová: Poznámky k začlenění prokri vědecké fantastiky do poezie).

sb. Česko'polské rozhouory,1993 (zde literárněvědné pŤíspěvky _ Ivo Harák: Nacionalismus
veršri Bezručov;Ích' Antonie Kreislová: K nejnovějším pŤekladrim z polštiny, Dobrava
Moldanová: Zamyšlení nad Máchalov mi Slovansk:Ími literaturami, Josef PeŤina: K proble.
matice ohlasri polského povstání v tvorbě K. H. Máchy z let 1830.1832, Jitka Vopravilová:
Antropomorfizace v prízách L. Vaculíka a A. Zaniewského).

Katedra lydává několikrát do roka Zprauodaj katedry bohemistiky (red. Václav Miller a Ivma
KoláŤová)'

Katedra spolupracuje se Severočesk m rozhlasem, se severočeskfmi periodiky. Prisobí zde
i pobočka Literárněvědné společnosti, kterou vede doc. dr. JosefPeŤina, CSc.

Studenti katedry vydávají od roku 1995 časopis oKRUH věnovan zejména privodní tvorbě.
Podílejí se na něm i mladí pedagogové, absolventi katedry a další mladí autoŤi.
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