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Bulharská viceprezidentka přijede na konferenci o Cyrilu a Metodějovi

Konstantin-Cyril a Metoděj a jejich filologické dílo je jedním z témat mezinárodní česko-
jihoslovanské konference, která se koná od 30. května do 1. června na Masarykově 
univerzitě (MU). Osobně se jí zúčastní bulharská viceprezidentka Margarita Popovová, 
která nad ní převzala záštitu. 

Bulharská viceprezidentka Margarita Popovová zavítá v rámci státní návštěvy České republiky 
také do Brna, kde se 30. května zúčastní IV. mezinárodní česko-jihoslovanské konference 
pořádané Ústavem slavistiky Filozofické fakulty MU a občanským sdružením Porta Balkanica. 
Bulharská politička převzala záštitu nad konferencí, jejíž podoba je letos ovlivněna 1150. 
výročím příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. V Bulharsku je cyrilometodějská 
tradice velmi silná, 24. květen je tam Dnem sv. Cyrila a Metoděje a Dnem slovanské kultury a 
vzdělávání.  

„Masarykova univerzita a Bulharská republika zažívají zvláštní symbiotickou situaci, kdy během 
uplynulé dekády na půdě MU promluvili hned dva vysocí političtí představitelé jednoho státu – v  
roce 2005 to byl po obdržení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity tehdejší prezident 
Georgi Părvanov, o osm let později to bude viceprezidentka Margarita Popovová,“ poznamenala 
hlavní organizátorka konference Elena Krejčová.

Významné výročí ovlivnilo také účast na letošním ročníku konference, která bude hostit více než 
sto účastníků z jedenácti zemí. Odborníci na ní budou diskutovat o výuce jihoslovanských 
jazyků jako cizích, kdy se jazyk učí cizinci, nebo je přímo v cizí zemi vyučován. Příspěvky se 
budou kromě jihoslovanských jazyků bulharštiny, makedonštiny, srbštiny, chorvatštiny a 
slovinštiny věnovat i výuce češtiny a české literatury v jihoslovanském prostředí a univerzitní 
výuce jihoslovanských literatur u nás. Důvodem pro pořádání slavistické konference na půdě 
Masarykovy univerzity je mimo jiné fakt, že jako jediná univerzita v České republice nabízí 
v rámci samostatných filologických oborů studium prakticky všech slovanských jazyků.

Program konference najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/Documents/Program%20konference
%202013.pdf

Kontakt:  Mgr. Elena Krejčová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU, tel: 549 49 
4912, 23084@mail.muni.cz; Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, mobil: 724517335, fojtova@rect.muni.cz
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