Čeština ve světě
Výzva k zasílání příspěvků
Tematické číslo Naší řeči 5/2021
Hostující editor: Marek Nekula
Podobně jako jiné jazyky nezůstala ani čeština omezena jen na svou domovskou zemi,
ale rozšířila se v rámci několika migračních vln také do zemí jiných. V nich se s ohledem
na dobu, sílu a trvání migračního proudu vytvořily různě velké a různě provázané minoritní skupiny a komunity, z nichž některé v průběhu času získaly status autochtonní
menšiny chráněné, zatímco jiné jsou na úrovni alochtonní menšiny nechráněné. Naznačený sociolingvistický rámec a jeho proměnné i představy o jazyce či jazycích na
straně majority i mezi příslušníky minority se promítly také do jazykové praxe zmíněných menšinových skupin a jejich příslušníků, a naopak jejich praxe formovala jejich
představy o jazyce a jejich fungování jako minority. To s sebou přináší otázky jazykové
loajality a jazykového posunu, ale také otázky dvojjazyčnosti a podoby variet češtiny
formovaných v migračním kontextu, ať už jde o její neúplné osvojení jako v případě jazyka zděděného, nebo o její případnou erozi jako v případě češtiny jako prvního jazyka,
jenž se v průběhu uživatelova života stává jazykem sekundárním.
V tomto smyslu je cílem tohoto tematického čísla zachytit na jedné straně různorodost jejích existenčních forem, na druhé straně v tomto rámci postihnout obecnější
mechanismy proměny jazykového systému češtiny jako minoritního jazyka. Vítány
jsou zejména příspěvky zabývající se podobou a proměnou variet usazených menšin
i neúplným osvojením zděděného jazyka či erozí prvního jazyka v zahraničí a rozvíjející nové přístupy k výzkumu češtiny v zahraničí.
Příspěvky pro toto tematické číslo v rozsahu do cca 20 normostran
se přijímají v češtině a angličtině.
Deadline: 31. března 2021.
Informace o formální úpravě aj. najdete v pokynech pro autory.

Czech in the World
Call for Papers
Special issue of Naše řeč 5/2021
Guest Editor: Marek Nekula
Czech – just like other languages – is not used exclusively in its homeland but has spread to
other countries in several waves of migration. Depending on when they occurred, how big they
were and how long they lasted, these waves of migration created variously interconnected
minority groups and communities of varying size, some of which have acquired the status
of protected autochthonous minorities over time, while others have remained unprotected
allochthonous minorities. The outlined sociolinguistic framework and its variables as well as
the majority’s but also the minority’s views of language or particular languages have affected
the language use of minority groups and their members, which has in turn shaped their views
of language and their functioning as a minority. This raises the issues of language loyalty and
language shift, but also questions concerning bilingualism and the varieties of Czech formed
in the context of migration, be they the result of incomplete acquisition of Czech as a heritage
language or possibly of the attrition of Czech as the first language after the majority language
replaces Czech as the speaker’s dominant language.
It is the aim of the special issue to capture on the one hand the diversity of such varieties
of Czech, and on the other to grasp the general mechanisms of the development of the language system of Czech as a minority language. Papers on the following topics are particularly
welcome: the description of (the development of) varieties of Czech spoken by settled minorities, incomplete acquisition of Czech as a heritage language, and attrition of Czech as the first
language of speakers living abroad; papers developing new approaches to studying Czech as
spoken outside of the Czech Republic are also welcome.
We accept papers in Czech and English.
The papers are expected to be up to ca. 36,000 characters (including spaces) long.
Deadline: March 31, 2021.
For manuscript guidelines see the instructions for authors.

