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V uplynulom roku sa skupina vedcov zaoberajúcich sa
stredoeurópskym priestorom rozhodla založiť recenzovaný časopis pod názvom „Вишеградская Европа.
Центральноевропейский журнал“ („Vyšehradská Európa.
Stredoeurópsky časopis“). Za zrodom časopisu stojí Centrum vyšehradských štúdií Inštitútu Európy Ruskej akadémie vied v Moskve pod vedením medzinárodne uznávanej
odborníčky, expertky Ruskej akadémie vied a Ruskej rady
pre medzinárodné záležitosti na stredoeurópsku a vyšehradskú problematiku, doktorky historických vied a profesorky L. N. Shisheliny. Tá svoju vedeckú kariéru zasvätila
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strednej Európe, výsledkom čoho je nielen viac ako desiatka monografií a kníh,
viac ako 300 odborných štúdií i analýz zaoberajúcich sa vývojom strednej Európy,
Vyšehradskej skupiny, vzájomných vzťahov medzi krajinami V4 a Ruskom, ale najnovším počinom L. N. Shisheliny v tejto oblasti je už aj vyššie spomínaný časopis
„Вишеградская Европа. Центральноевропейский журнал“.
Prvé vydanie časopisu „Вишеградская Европа. Центральноевропейский журнал“
bolo publikované v roku 2019 a vyšlo ako dvojčíslo. Jeho obsahom sú predovšetkým
odborné štúdie a analýzy, ktoré predstavujú výsledok rokovaní i diskusií na dvoch
medzinárodných konferenciách. Tá prvá sa uskutočnila v októbri 2018 v Budapešti
a venovaná bola 100. výročiu založenia strednej Európy a geopolitickým dôsledkom
tejto udalosti. Druhá medzinárodná konferencia sa konala v máji 2019 v Moskve
a jej predmetom sa stala analýza výsledkov 15. výročia vstupu krajín Vyšehradskej skupiny a pobaltských štátov do Európskej únie. Okrem toho, obsahom prvého dvojčísla sú aj dve štúdie, ktoré sa venujú problémom i dôsledkom programu
Východného partnerstva Európskej únie, pričom týmto štúdiám predchádza príhovor J. Hofmokla, riaditeľa Východného departmentu Ministerstva zahraničných
vecí Poľskej republiky, ktorý predniesol pri príležitosti 10. výročia realizácie tohto
programu na pôde Inštitútu Európy Ruskej akadémie vied v máji 2019. Celkovo sú
odborné štúdie a analýzy v časopise rozdelené do štyroch sekcií, a to Центральная
Европа сегодня (Dnešná stredná Európa), 15 лет в Европейском союзе (15 rokov
v Európskej únii), О Восточном партнерстве ЕС (O Východnom partnerstve EÚ),
Территория истории (Teritória histórie). Osobitnú kategóriu v časopise predstavuje
sekcia Рецензии (Recenzie).
To, že časopis „Вишеградская Европа. Центральноевропейский журнал“, ktorého
cieľom je publikovať vedecké články o histórii, politike, ekonómii a kultúre stredoeurópskych krajín, ako aj iné materiály týkajúce sa otázok spoločensko-kultúrneho
života krajín v srdci Európy, predstavuje odborné vedecké periodikum, deklaruje aj
zoznam členov redakčného kolégia a medzinárodnej redakčnej rady. K nim patria
predstavitelia takých vedeckých inštitúcií a univerzít ako Inštitút Európy Ruskej
akadémie vied, Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO),
Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova, Vysoká škola ekonomická (HSE),
Ruská štátna humanitárna univerzita, Ústav vedeckých informácií pre spoločenské
vedy Ruskej akadémie vied, Moskovské centrum Carnegie, Ústav medzinárodných
vzťahov v Prahe, Krakovská ekonomická univerzita, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Prešovská univerzita v Prešove či Historický ústav Výskumného centra pre humanitné vedy Maďarskej akadémie vied.
Členovia redakčného kolégia a medzinárodnej redakčnej rady veria, že časopis
si nájde nielen svojich čitateľov v Ruskej federácii, krajinách Vyšehradskej skupiny či v iných krajinách starého kontinentu, ale aj nových spolupracovníkov. Ako
konštatovala hlavná redaktorka časopisu, L. N. Shishelina, časopis je otvorený pre
spoluprácu s historikmi, politológmi, kulturológmi, ekonómami, diplomatmi, ktorých predmetom záujmu je stredná Európa. Okrem toho, L. N. Shishelina v tejto
súvislosti v úvode prvého vydania časopisu ďalej uviedla: „Budeme radi, keď uvidíme
našich stredoeurópskych kolegov, ktorí sa s nami podelia o vedomosti o svojich krajinách,
o regióne, o svojich vzťahoch a o vzťahoch ich krajín s ostatnými časťami sveta. Osobitnú časť
venujeme susedom Vyšehradskej štvorky – Balkánskej, Baltickej a východnej Európe – a su-
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sedom vyšehradských obyvateľov na západe, t.j. celému stredoeurópskemu regiónu. Dúfame,
že náš nový časopis bude pre vás zaujímavý, a spôsobí, že sa budete chcieť zapojiť do diskusie
na jeho stránkach.“ 1
Luciána Hoptová
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