
(stav k 3 l. 5. 2000) 

Přemysl Blažíček - redakční rada Kritického sborníku 

Miroslav Červenka - vědecká rada FF UK. člen oborové rady doktorských 
studií pro obor česká literatura na FF UK. člen oborové rady doktorských studií 
pro obor česká literatura v rámci společného doktorského studia ÚČL AV ČR 
a PF JU. výbor Pražského lingvistického kroužku. předseda vědecké rady 
České knižnice. redakční rada Slova a slovesnosti 

Petr Čornej- vědecká rada PedF UK. vědecké rada PedF UJEP. člen oborové 
rady doktorských studií pro české a československé dějiny na PedF UJEP. 
odborná komise pro historii při Akreditační komisi vlády ČR. Komise pro 
studium problematiky spojené s osobností. životem a dílem M. Jana Husa. 
redakční kruh Listů Íilolog1ckých, ediční rado nakladatelství H & H. ediční rado 
nakladatelství Paseka. člen Grantové agentury AV ČR 

Vratislav Farber - poradní sbor knihovny PNP. předseda poroty autorské 
soutěže Seifertova Praha. redakce revue Pěší zóna 

Zdeněk Hrbata - redakční rada časopisu Svět literatury. koeditor časopisu 
Litteraria Pragensia 

Petr Hruška - redakční rada časopisu Host 

Pavel Janoušek - vědecká rada AV ČR. vědecká rada PNP. vědecká rada 
PF JU. správní výbor Nadačního fondu Obce spisovatelů. správní výbor 
Nadačního fondu Alfreda Radoka. předseda Klubu přátel Tvaru. redakční 
rada Divadelní revue. člen oborové rady doktorských studií pro obor česká 
literatura v rámci společného doktorského studia ÚČL AV ČR a PF JU 

Lenka Jungmannová - redakční rada Divadelní revue 

Vladimír Křivánek - oborová rada Grantové agentury AV ČR pro hu
manitní a filologické vědy 

Jan Lehár - člen oborové rady doktorských studií pro obor česká literatura na 
FF UK 
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Jaroslav Med - ediční rada nakladatelství H & H. ediční rada nakladatelství 
Vyšehrad. předseda redakční rady časopisu Perspektivy (přílohy Katolického 
týdeníku). redakční rada revue Proglas. člen kulturní komise České biskupské 
konference 

Luboš Merhaut - subkomise pro zahraniční cesty AV ČR. výbor Společnosti 
F. X. Šaldy. redakční rada sborníku PNP Literární archiv

Václav Petrbok- redakční rada revue Souvislosti, rada Kruhu přátel českého 
jazyka. redakční rada časopisu lanua 

Ladislav Soldán - redakční rada revue Proglas a časopisu Host 

Blanka Svadbová - vědecká rada PedF UJEP 

Petr Šisler - redakční rada sborníku PNP Literární archiv, poradní sbor pro 
sbírkovou činnost knihovny PNP 

Nina Vangeli - redakční rada časopisu Svět a divadlo. divadelní rada 
Ministerstva kultury ČR. redakční rada časopisu Taneční sezóna. porota 
soutěže Radokovy nadace o nejlepší české drama 

Daniel Vojtěch - správní rada Nadačního fondu Františka Topiče 

Milena Vojtková - správní rada Nadace Františka Langra 

Aleš Zach - vědecká rada PNP. redakční rada měsíčníku Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů Knihkupec a nakladatel. redakční rada sborníku PNP 
Literární archiv 


