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:Združenie A. Molnára Szencziho, 2019. 

- 149 s. ISBN 978-80-971983-7-4 
BCI02 Csehy, Zoltán [UKOFIMJ] (100%) : 

Szöveggyűjtemény a közép-európai 
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Téma inauguračnej prednášky Humanistický literárny kruh Štefana 

Radéczyho v Bratislave v 16. storočí 

 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré 

rozhodovali o návrhu na profesora 

FiF UK v Bratislave 

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych 

národných literatúr 
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