
Vážené kolegyne a kolegovia, milí mladí priatelia1

Dovoľte, aby som Vás v mene výboru Slovenskej jazykovednej spoloč-
nosti pn Slovenskej akadémii vied čo najsrdečnejšie privítala na Kolokviu
mladých jazykovedcov, ktoré naša spoločnosť zorganizovala spolu s Kated-
rou slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave Univerzite (a menovite starostlivosti docenta P Žigu) patrí vďaka za
to, že môžeme v tomto peknom prostredí Učebno-výchovného zariadenia
UK v Modre-Piesku stráviť dva, verím, že nielen príjemné, ale aj užitočné
dm

Keď sme vo výbore SJS prijali rozhodnutie usporiadať toto podujatie,
viedla nás myšlienka nadviazať nejakým spôsobom na pozitíva súťaží mla-
dých pracovníkov základného výskumu, ktoré sa v minulých rokoch uspora-
dúvali vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied V Jazykovednom
ústave Ľ Štúra SAV mávali veľmi dobrý priebeh, stimulovali našich mladých
kolegov - a to nielen tých, ktorí boli formálne zaradení do vedeckej
výchovy - predkladať pred širšiu či užšiu vedeckú komunitu čiastkové
výsledky svojho výskumného snaženia Mladší adepti vedy tak získavali
skúsenosti a schopnosť prezentovať svoju pracú a reagovať na oponentské
pripomienky, prípadne aj na iné diskusné vystúpenia či otázky

Na rozdiel od súťažného charakteru spomenutých podujatí cieľ nášho
seminára je modifikovaný Radi by sme ním vytvorili priestor na to, aby
mladí pracovníci 7 jednotlivých vysokých íkôl a z JUĽŠ SAV nadviazali
osobné kontakty, aby sa oboznámili s tým, na čom pracujú ich kolegovia, aby
si konfrontovali svoje metodické postupy Verím, že k užitočnosti seminára
prispeje prítomnosť skúsenejších jazykovedcov, ktorí sú vašimi škohteľmi, ale
aj iných záujemcov ? jazykovednej obce

Dovoľte mi pn otvorení nášho stretnutia vysloviť radosť nad tým, že zá-
mer výboru SJS sa stretol s pozitívnym ohlasom a že medzi účastníkmi toh-
toročného Kolokvia mladých jazykovedcov môžeme privítať okrem účastní-
kov z usporiadateľských inštitúcii zástupcov 70 všetkých pobočiek SJS (z Nit-
ry, Banské] Bystnce, Prešova) a že pnšh medzi nás aj zástupcovia z Ústavu
pro jazyk český ČSAV z Brna a z Ústavu slavistiky a balkamstiky Akadémie
vied ZSSR z Moskvy

Ešte raz Vás všetkých vítam a želám nášmu kolokviu úspešný priebeh

Modra-Piesok 21 X 1991 PhDr Klára Buzássyová, CSc
predsedníčka SJS pn SAV


