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KONFERENCE, SYMPOZIA, SEMINÁŘE

K

DEVADESÁTINÁM

OTAKARA

BORŮVKY

Dne 10. května 1989, v den 90. narozenin akademika O. Borůvky, byl brněn
skou pobočkou JČSMF a oborem matematiky PřF UJEP uspořádán vědecký se
minář k jeho celoživotnímu matematickému dílu. Jubilantovi žáci, spolupra
covníci, kolegové, přátelé a další zájemci se sešli v tak hojném počtu, že ve
velké posluchárně matematického oboru nebylo ani dost míst k sezení. Za
řízení prof. RNDr. Vítězslava Nováka, DrSc, vyslechli přednášky RNDr. E. Fuch
se, doc. RNDr. J. Hořejše, CSc, prof. RNDr. F. Šika, DrSc, prof. RNDr. M. No
votného, DrSc, doc. RNDr. F. Neumana, DrSc, a prof. RNDr. A. Ženíška, DrSc,
z oblastí, k jejichž rozvoji jubilant významně a trvale přispěl novými fundamen
tálními poznatky a jimiž inspiroval další výzkum.
V týž den odpoledne se v přeplněné aule přírodovědecké fakulty uskutečnilo
slavnostní shromáždění pořádané vědeckým kolegiem matematiky ČSAV, pří
rodovědeckou fakultou UJEP, Matematickým ústavem ČSAV a Jednotou čs. ma
tematiků a fyziků, řízené předsedou brněnské pobočky JČSMF doc. RNDr. M.
Černohorským, CSc. S velkou pozorností, úctou a na závěr spontánním potles
kem byl přijat úvodní pozdrav akademika O. Borůvky shromážděným i záběry
z dopoledních slavnostních předávání zdravic a medailí institucí jubilantovi
v jeho bytě zprostředkované videoprojekční technikou. Život a dílo jubilanta,
nedocenitelný význam jeho podílu na rozvoji matematického života v odborné
i společenské rovině u nás, jeho mimořádného příspěvku k rozvoji vztahů mezi
českými a slovenskými matematiky i k rozvoji mezinárodních kontaktů s před
ními světovými matematiky přiblížil ve slavnostním projevu jeho žák a spolupra
covník d o c RNDr. F. Neuman, DrSc. Zdravici pronesli člen koresp. M. Zlámal,
akademik J. Kurzweil, RNDr. J. Jarník, CSc, akademik M. Greguš, prof. RNDr.
J. Moravčík, CSc, akademik J. Jakubík, člen koresp. L. Kubáček, prof. RNDr.
M. Laitoch, CSc, předseda MěNV v Uherském Ostrohu, rodišti jubilanta, Jiří
Chmelař, prof. RNDr. M. Ráb, DrSc, prof. RNDr. I. Kolář, DrSc, doc. RNDr.
M. Bartušek, CSc. a d o c RNDr. M. Černohorský, CSc.
Účastníci se pak na pozvání akademika O. Borůvky účastnili koktejlu v Mysli
veckém salónku restaurace Stadion, kde je jménem jubilanta přivítala a za

účast na slavnostním shromáždění poděkovala jeho dcera RNDr. Y . Coufalo
vá, CSc. Jménem všech přítomných poděkoval akademik J. Kurzweil.
MIROSLAV LAITOCH, BEDŘICH POŽA

KONFERENCE

O

LIDOVÉ

ARCHITEKTUŘE

Ústřední maďarské muzeum lidové architektury v Szentendre ve spolupráci
s Muzeem Otto Hermana v Miškolci a dalšími institucemi uspořádaly ve dnech
15.—17. května 1989 v Miškolci konferenci se zahraniční účastí na téma Lidová
architektura v severovýchodní části Karpatské kotliny. Účastnilo se jí na sto
maďarských specialistů v oboru lidové architektury i národopisci z Českoslo
venska a Sovětského svazu. Celkový význam problematiky zhodnotil v zahajo
vacím projevu předseda Maďarské národopisné společnosti prof. dr. Iván B a lassa. Úvodní referáty byly věnovány stavu výzkumu lidové architektury v kar
patském regionu (prof. dr. Béla G u n d a z debrecínské univerzity) a karpatsko-podunajsko-balkánským vztahům ve vývoji tradičního rolnického domu (Václav
Frolec, UJEP). Sovětský delegát prof. dr. V. I. Dragun (užhorodská univerzita)
se zabýval zvláštnostmi lidové architektury maďarské menšiny na Zakarpatské
Ukrajině. Vystoupení slovenských etnografů a archeologa se zaměřila na lidové
obydlí ukrajinského obyvatelstva v Karpatech (dr. Miroslav Sopoliga, C S c ,
Muzeum ukrajinské kultury ve Svidníku), na historický vývoj vesnického domu
na Slovensku (dr. Aloiz Habovštiak, D r S c , Slovenské národně muzeum Bra
tislava), lidové obydlí v německých jazykových ostrovech na Slovensku (dr. Ján
Botík, C S c , Etnografický ústav S N M Martin), národopisný výzkum městské lido
vé architektury (dr. Igor Krištek, C S c , Etnografický ústav S N M Martin). Pří
spěvky maďarských etnografů a muzeologů hodnotily různé stránky studia li
dové architektury v Maďarsku. Konference ukázala vysokou teoretickou úroveň
i metodologickou ujasněnost výzkumu lidové architektury v karpatsko-podunajsko-balkánské oblasti. Výrazný podíl na tomto úseku studia lidové kultury
má československá a maďarská etnografie. Potvrdila se účelnost mezinárodní
koordinace výzkumu v rámci činnosti Mezinárodní komise pro studium lidové
kultury v Karpatech a na Balkáně (MKKKB), jejímiž členskými zeměmi jsou
Bulharsko, Československo, Jugoslávie, Maďarsko, Polsko, Sovětský svaz (po
zorovatelem je Rumunsko). V posledních letech začíná nabývat na významu
činnost etnografické organizace Ethnographia Pannonica, v níž se sdružují
etnografové z Československa, Jugoslávie, Maďarska, Německé spolkové re
publiky a Rakouska. Konference vydala provolání k ochraně lidové architek
tury jako nedílné součásti kulturního dědictví evropských národů. Vyzněla
k podpoře mírové spolupráce a vědecké i kulturní aktivity v duchu budování
společného evropského domu.
VÁCLAV FROLEC

