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6. června 2018 

 

První jednání  Česko-ruského diskusního fóra 
 

 

Dne 7. června 2018 proběhne první ročník „Česko-ruského diskusního fóra“, které pořádá 

Ústav mezinárodních vztahů v. v. i., a Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě 

(MGIMO). Diskuzní fórum je ustaveno jako apolitická, otevřená platforma pro diskusi mezi 

představiteli akademických, expertních a dalších nestátních struktur.  

 

 

Obsahem fóra budou dva panely: 

 

1) Vysokoškolské vzdělávání („Vzdělávání 4.0“). Panel se zaměří na debatu 

o současném stavu akademické spolupráce, aktuální situaci v oblasti studentské 

i vědecké mobility, úroveň prezentace studijních možností v RF/ČR, stav výuky 

bohemistiky a rusistiky, aktuální problémy akademického vzdělání (financování, 

akreditace apod.). 

 

2) Společné dějinné momenty. Tento panel se bude soustředit na stav poznání 

dějinných období, v nichž docházelo k vzájemné interakci mezi Ruskem 

a Českem/Československem. Zhodnocení výsledků historiografického zkoumání 

těchto momentů na obou stranách (vč. archivního bádání), dále dějinné osudy ruské 

emigrace a osmičková výročí. 

 

Fóra se zúčastní přibližně 10-15 osob z každé strany. Za ruskou strany se mimo jiné 

zúčastní:  

- Anatolij Torkunov, rektor MGIMO,  

- Michail Švydkoj, zvláštní představitel prezidenta RF pro mezinárodní kulturní 

spolupráci,   

- Jefim Pivovar, rektor Ruské státní humanitní univerzity, 

- Oxana Isajeva, prorektorka Rjazaňské státní univerzity, 

- Alexandr Zelenskij, prorektor Moskevské státní technologické univerzity „Stankin“, 

- Andrej Artizov, vedoucí Archivní agentury RF, 

- Nikolaj Stankov, vědecký pracovník Slovanského institutu Ruské akademie věd, 

- Sergej Rjazancev, ředitel Institutu sociálně-politických výzkumů Ruské akademie věd 

- Olga Korotojeva, vedoucí odd. Petrohradské univerzity informatiky, mechaniky 

a optiky 

a další zástupci několika ruských univerzit a institucí. 
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Za českou stranu se zúčastní: 

- Stanislav Tumis, ředitel Ústavu východoevropských studií, FF UK, 

- Martin Kudláček, Prorektor pro zahraničí, UPOL, 

- Jan Němeček, zástupce ředitele, Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i, 

- Vít Smetana, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i, 

- Ladislav Bánovec, ředitel odboru mezinárodních vztahů a EU, MŠMT ČR, 

- Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), 

- Lukáš Babka, ředitel Slovanské knihovny, Národní knihovna ČR, 

- Jiří Klapka, předseda České asociace rusistů, 

a další zástupci několika českých univerzit a institucí. 

 

Myšlenka k utvoření platformy určené pro setkávání nestátních aktérů vznikla před několika 

lety. Cílem fóra je podpořit dialog, přispět k výměně názorů mezi erudovanými experty, a tím 

rozvinout hlubší institucionální vazby i v akademické sféře. Debata má být také příležitostí, 

jak definovat důležitá témata česko-ruské relace na expertní rovině.  

 

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat PR a konferenční servis Ústavu mezinárodních 

vztahů v. v. i., –  conference@iir.cz . 
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