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Správy
Medzinárodná regionálna konferencia k projektu ENRI-East
Výskumný projekt ENRI-East Integrity and diversity: Interplay of ethnic and
cultural identities in East-Central Europe bol venovaný analýze socioetnických identít v krajinách východnej Európy, otázkam individuálnej alebo
skupinovej sebaidentifikácie a etnickej príslušnosti. Kvantitatívneho výskumu
sa celkovo zúčastnilo okolo 7000 respondentov. Partneri, ktorí sa podieľali na
tomto výskumnom projekte, pochádzali z členských krajín Európskej únie
(Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Litva)
a krajín mimo hraníc Európskej únie (Rusko, Bielorusko, Ukrajina). Koordinátorom pre Slovenskú republiku bol prof. Ladislav Macháček z Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave. Na Slovensku sa výskumu zúčastnilo 801 respondentov maďarskej národnostnej menšiny. Bližšie informácie o celom projekte,
o jeho cieľoch a výsledkoch nájdete na stránke http://www.enri-east.net/en.
Jednu z dvoch regionálnych konferencií tohto projektu (Vilnius a Trnava),
na ktorej boli prezentované poznatky z výskumu, usporiadal Inštitút sociálnych
vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV a Inštitútom politických vied pri
SAV dňa 16. 6. 2011 v priestoroch mestskej radnice v Trnave. Záštitu nad celým podujatím prebral pán Ing. Ivan Korčok, veľvyslanec SR pri Európskej
únii. Konferenciu zahájil príhovorom doc. Martin Klus, prorektor pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, po ňom vystúpil dr. Alexander Chvorostov spoločne s dr. Nataliou
Waechter, ktorí predstavili účastníkom konferencie projekt ENRI-East.
Program konferencie bol rozdelený do 4 sekcií. Prvá sa venovala maďarskej
menšine na Slovensku a v tejto časti vystúpil so svojím príspevkom prof. Ladislav Macháček. Druhá sekcia bola zameraná na slovenskú menšinu v Maďarsku, kde odznel príspevok od prof. Endre Sika a príspevok od dr. Lyudmila
Nurse, ktorá sa vo svojom príspevku venovala hudbe a kultúrnej identite etnických Slovákov v Maďarsku. Po oboch sekciách prebehla zaujímavá a podnetná
diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí zúčastnení. Hlavnými diskutantkami
v týchto sekciách boli Zuzana Meszárošová-Lamplová z Fórum inštitútu pre
výskum menšín a Mária Homišinová z Inštitútu sociálnych vied pri Slovenskej
akadémii vied v Košiciach. Popoludní pokračovala konferencia časťou
o maďarskej a poľskej menšine na Ukrajine. Obidva príspevky s názvami „Poles in contemporary Ukraine“ a „Hungarians in contemporary Ukraine: Identities, representations, social capital“ predniesli dr. Oleksandr Kizilov
a Kseniya Kizilova. V poslednej časti venovanej médiám a identite vystúpili
Anna Gibson a Rachel Surany s príspevkom o dopade médií na tvorbu identít
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etnických menšín vo východnej Európe. Rovnako aj po týchto príspevkoch
nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojila veľká časť účastníkov.
V piatok 17. 6. 2011 sa v Bratislave v priestoroch Európskeho domu konala
tlačová konferencia, na ktorej zástupcovia jednotlivých výskumných tímov
predstavili verejnosti a médiám svoj výskum a jeho zistenia.
Hlavné príspevky, ktoré zazneli počas tejto konferencie boli uverejnené
v monotematickom číslo Slovenskej politologickej revue (3-2011).
Pred regionálnou konferenciou v Trnave boli výsledky tímu ENRI-East
prezentované na medzinárodnej vedeckej konferencii Združenia pre štúdium
národností (ASN) na v poradí 16. celosvetovom konvente tejto organizácie.
Konferencia sa konala v dňoch 14. – 16. apríla 2011 na Columbia University
v New Yorku, NY, USA. O veľkosti celej akcie snáď najlepšie vypovedá fakt,
že bola rozdelená do 141 panelov a zúčastnili sa jej napríklad aj politológ
Jacques Rupnik, či ekonóm Jan Švejnar.
V rámci panelu CE 16 – Contemporary Ethnic Minorities in the European
Borderlands: Regional Aspects of Identity Formation, na ktorom vystúpil aj
rektor Charkovskej univerzity prof. Vil Bakirov a prof. Natalia Tchistiakova
z Univerzity v Utrechte, som prezentoval referát prof. L. Macháčka: Generational Aspects: Identity Transformation of the Hungarian Minority in Slovakia.
Príspevok sa stretol s pozitívnou odozvou u diskutantky Leocadie Diaz Romero
z domácej univerzity, ale aj u predsedkyne panelu, ktorou bola Mica Hall
z amerického Defense Language Institute.
Ako sa ukázalo výskum problematiky menšín je potrebný a jeho výsledky
vedia zaujať nielen tých, ktorých sa to priamo týka, ale aj priamo nezainteresované osoby.
Pavol Juhás
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