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Slávnostné otvorenie konferencie sa 
uskutočnilo 5. decembra 2019 na Veľ-
vyslanectve Českej republiky v Rus-
kej federácii. Konferenciu otvorila 
medzinárodne uznávaná odborníčka, 
expertka Ruskej akadémie vied a Rus-
kej rady pre medzinárodné záležitosti 
na stredoeurópsku a vyšehradskú 
problematiku, riaditeľka Centra vy-
šehradských štúdií Inštitútu Európy 
Ruskej akadémie vied, doktorka 
historických vied a profesorka  
L. N. Shishelina. Po nej nasledovali 
vystúpenia mimoriadneho a splno-
mocneného veľvyslanca Českej re-
publiky v Ruskej federácii V. Pivoňku 
a ďalších predstaviteľov veľvyslanec-
tiev členských štátov Vyšehradskej 
skupiny, riaditeľa Inštitútu Európy 
Ruskej akadémie vied A. A. Gromyka, 
predsedu Ruskej politologickej asoci-
ácie a člena Ruskej akadémie vied O. 
V. Gaman-Goluvtina.
Medzinárodná vedecká konferencia, 
ktorej sa zúčastnili diplomati z krajín 
Vyšehradskej skupiny, Nemecka a Ra-
kúska, vedúci pracovníci Ministerstva 
zahraničných vecí Ruskej federácie, 

ale aj predstavitelia najväčších stredo-
európskych a ruských vysokých škôl, 
výskumných centier, think-tankov, 
akadémií vied, bola rozdelená do nie-
koľkých diskusných panelov. 
V prvý deň konferencie prebehli tri 
diskusné panely, ktoré sa venovali 
rôznym témam. Prvý panel bol veno-
vaný histórii a historiografii uda-
lostí z roku 1989 v Československu 
a strednej Európe. V druhom paneli 
sa prednášajúci venovali otázkam 
politického vývoja a demokratických 
transformácií v krajinách strednej 
Európy 30 rokov po páde socialistic-
kých režimov. Predmetom tretieho 
diskusného panelu prvého konferenč-
ného dňa sa stali výsledky hospodár-
skeho rozvoja krajín strednej Európy. 
Druhý deň medzinárodnej vedeckej 
konferencie sa uskutočnil na pôde 
Inštitútu Európy Ruskej akadémie 
vied a bol rozdelený na dva diskusné 
panely. Prvý diskusný panel druhého 
konferenčného dňa bol venovaný 
regionálnym a bilaterálnym vzťa-
hom krajín strednej Európy a no-
vým výzvam pre krajiny v regióne. 

V záverečnom paneli konferencie sa 
diskutujúci zase venovali Vyšehrad-
skej skupine z rôznych uhlov pohľa-
du. V tomto paneli mala zastúpenie 
aj Prešovská univerzita v Prešove. 
S prednáškou o spolupráci krajín 
Vyšehradskej skupiny v oblasti vzde-
lávania vystúpila Luciána Hoptová 
z Inštitútu histórie FF PU.
Konferencia, na ktorej bolo prednese-
ných takmer 40 štúdií, analyzujúcich 
historický, ekonomický, politický 
a sociálny vývoj strednej Európy, ako 
aj vzťahy Vyšehradskej štvorky s Rus-
kom, priniesla veľmi plodnú odbornú 
diskusiu. To všetko by však nebolo 
možné bez proaktívneho profesionál-
neho prístupu Centra vyšehradských 
štúdií Inštitútu Európy Ruskej akadé-
mie vied pod vedením L. N. Shishe-
liny a vedeckého pracovníka tohto 
centra M. V. Vedernikova, ktorí túto 
medzinárodnú vedeckú konferenciu 
pripravovali a zabezpečovali. 
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MOSKVA HOSTILA MEDZINÁRODNÚ 
KONFERENCIU O STREDNEJ EURÓPE 
Moskva v závere semestra hostila medzinárodnú vedeckú konferenciu „Stredná Európa: Tridsať rokov 
na ceste k reformám. Problémy, výzvy, perspektívy“, ktorá bola venovaná 25. výročiu vedeckého 
projektu „Rusko a stredná Európa v nových geopolitických realitách“. Konferenciu organizovalo 
Centrum vyšehradských štúdií Inštitútu Európy Ruskej akadémie vied v spolupráci s Veľvyslanectvom 
Českej republiky v Ruskej federácii v rámci predsedníctva Českej republiky vo Vyšehradskej skupine.


