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Medzinárodný kongres historikov – slavistov
Kак сегодня изучать историю славянского мира?
Sankt-Peterburg, 13. – 16. september 2017
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V dňoch 13. – 16. septembra
2017 sa na pôde Sankt-Peterburgskej štátnej univerzity
(SPgŠU, Ruská federácia) uskutočnil medzinárodný kongres
historikov – slavistov, ktorý
niesol názov Как сегодня
изучать историю славянского
мира? V preklade Ako dnes vyučovať históriu slovanského sveta? V úvode kongresu vystúpil
riaditeľ Inštitútu histórie SPgŠU Abdulla Chamidovič Daudov, riaditeľ Inštitútu slovanAlexander Iľjič Filjuškin a Konstantin Vladimirovič
ských štúdií Ruskej akadémie
Nikiforov (na foto vľavo) na otvorení
vied Konstantin Vladimirovič
medzinárodného kongresu)
Nikiforov a vedúci Katedry
dejín slovanských a balkánskych krajín Alexander Iľjič Filjuškin, ktorí srdečne privítali účastníkov kongresu a poďakovali im, že prijali pozvanie vystúpiť na tomto
podujatí.
Sankt-Peterburg, najkrajšie historické mesto Ruskej federácie, nazývané aj „Benátky severu“, či kultúrne hlavné mesto Ruska, privítalo historikov – slavistov
z viacerých štátov sveta. Pozvanie prezentovať výsledky svojho výskumu prijali
okrem predstaviteľov domácej
krajiny – Ruskej federácie, aj historici z Bieloruska, Nemecka, Českej
republiky, USA, Kanady, Srbska,
Poľska, Macedónska, Bulharska,
či Talianska. Zastúpenie na tomto
medzinárodnom kongrese mala
aj Slovenská republika. Martin
Homza z Univerzity Komenského v Bratislave vystúpil s referátom Король Святополк и идея
Королевства Славян, a Luciána Hoptová z Inštitútu histórie
Filozofickej fakulty Prešovskej
Luciána Hoptová počas svojho vystúpenia
univerzity
v Prešove predniesna kongrese
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la referát s názvom Современное
состояние преподавания истории
славянских государств в словацких
учреждениях образования.
Vzhľadom na veľkú účasť
historikov – slavistov, ako aj na
príspevky rôznorodého charakteru,
sa rokovanie účastníkov kongresu
uskutočnilo vo viacerých sekciách,
a to: Историческое славяноведение
в начале ХХI века: итоги и результаты, Истоки славянского мира: славянская идентичность в средневековье, Славянская идентичность
в исторической ретроспективе: от
раннего нового к новому времени,
Славянская идентичность в исторической ретроспективе в конце
XIX – начале XX в., Славянский
мир и его история в средние века
и ранее новое время: проблемы
толкования и изучения, Славянский мир и его история в новое
и новейшее время: проблемы толкования и изучения, Славянский
съезд 1867 года, Достижения славяноведения XVIII–XXI вв., Ученые-слависты и их творческое наследие, Где публиковаться слависту?
Современная научная периодика,
a Поиски пути к современному
изучению и преподаванию славистики. Po rokovaní v jednotlivých
sekciách nasledovala vždy aktívna
a vecná diskusia, ktorá obohatila
všetkých
účastníkov
podujatia
o nové poznatky týkajúce sa histórie
slovanských štátov.
Súčasťou
medzinárodného
kongresu boli aj dva výjazdové semináre. Prvý výjazdový seminár
Славяне и имперские столицы
sa uskutočnil do Štátneho múzea
v Petergofe. Druhý výjazdový seminár У истоков славянского мира,
ktorý sa uskutočnil v posledný deň
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Účastníci kongresu na druhom výjazdovom seminári v Starej Lagode
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medzinárodného kongresu, nasmeroval kroky historikov do Štátneho múzea v Starej Lagode, ktorá sa nachádza cca 200 km od Sankt Peterburgu.
Medzinárodný kongres historikov – slavistov, ktorý bol nielen po organizačnej
stránke na veľmi vysokej úrovni, prebehol vo veľmi priateľskej a podnetnej atmosfére, začo patrí veľké poďakovanie organizátorom kongresu, predovšetkým A. I.
Filjuškinovi a jeho kolegom z Katedry dejín slovanských a balkánskych krajín SPgŠU.
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