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Центральная Европа: политический портрет на фоне 100-летия / [Л.
Н. Шишелина и др.]; под ред. Л. Н. Шишелиной, М. В. Ведерникова; Федеральное гос. бюджетное учреждение науки, Ин-т Европы Российской
акад. наук. Москва : ИЕ РАН, 2018. 240 s. ISBN 978-5-98163-122-1.
Stredoeurópska geopolitická problematika v kontexte dynamicky sa transformujúcej medzinárodnej scény sa v poslednom období stáva predmetom mnohých politicko-ekonomických štúdií a výskumov. Zvýšený záujem o túto predmetnú oblasť
potvrdzuje aj nedávno publikovaná kolektívna monografia Центральная Европа:
политический портрет на фоне 100-летия (Stredná Európa: politický portrét na
pozadí 100. výročia), ktorú vydal Inštitút Európy Ruskej akadémie vied (IE RAV)
v Moskve. Jej autormi sú uznávaní predstavitelia medzinárodnej vedecko-odbornej, výskumnej a akademickej obce: L. Shishelina (vedúca Výskumného oddelenia
strednej a východnej Európy IE RAV), M. Vedernikov, N. Korovitsyna, M. Rusakova
(všetci vedeckí pracovníci Vyšehradského centra štúdií IE RAV), A. Habarta (docent
Katedry svetovej ekonomiky Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťa-
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hov – MGIMO), O. Michalev (riaditeľ Centra štúdií strednej
a východnej Európy na Voronežskej štátnej univerzite) a I.
Hopta (doktorand Diplomatickej akadémie Ministerstva
zahraničných vecí Ruskej federácie). Táto 240-stranová kolektívna monografia, pozostávajúca z piatich kapitol, analyzuje hlavné regionálne trendy a politické procesy, ktoré
determinovali obraz strednej Európy v roku 2018, t. j. približne 100 rokov od ukončenia existencie dvoch najväčších
kontinentálnych veľmocí – Rakúsko-Uhorska a Ruského
impéria. Hlavná pozornosť autorov monografie je zameraná na proces spoločensko-politickej transformácie štyroch
krajín súčasného neformálneho regionálneho zoskupenia
Vyšehradskej skupiny – Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktoré možno právom
označiť za politické a ekonomické jadro stredoeurópskeho regiónu. Práve pre tieto
krajiny bol rok 2018 významnou križovatkou výročí prelomových udalostí – 80. výročie Mníchovskej dohody, 50. výročie Pražskej jari, 25. výročie rozdelenia Československa, atď. Osobitná pozornosť je však venovaná nielen historickému aspektu,
ale aj aktuálnej politickej i ekonomickej situácii v daných krajinách s dôrazom na
súčasný proces vládnutia, uskutočňované reformy, či zadefinovanie a podrobenie
hlbokej analýze existujúceho politického spektra na domácej scéne.
Recenzovaná monografia predstavuje z praktického, ako aj vedeckého hľadiska,
významný prínos nielen pre širokú odbornú verejnosť, ale aj pre konkrétne politické a ekonomické inštitúcie i orgány, fungujúce v stredoeurópskom priestore, či
zaoberajúce sa danou problematikou.
Luciána Hoptová
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