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 Medzinárodná spolupráca prináša stále viac nových príkladov v prospech 
výraznejšieho poznania a presadzovania dobrých a kvalitných výsledkov. Jednou 
z prospešných a úspešných aktivít na medzinárodnom vedeckovýskumnom poli je 
aj vzájomná súčinnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s Ústavom 
slavistiky Ruskej akadémie vied v Moskve. Obe inštitúcie realizujú spoločný 
výskum v oblasti spoločensko-politických i sociálnych zmien v strednej a východ-
nej Európe. Jedným z výsledkov takejto vedeckej činnosti oboch spolupracujúcich 
subjektov je vydávanie spoločného časopisu Východoeurópske štúdie (Vostoč-
noevropejskije issledovania). 
 Časopis začal vychádzať v roku 2005 v spoločnej slovensko – ruskej redakcii. 
Okrem sociologických štúdií sú v časopise prezentované vedecké príspevky 
z oblasti politológie, histórie, pedagogiky i sociálnej antropológie. Predstavuje 
riešenia problémov krajín východnej a strednej Európy na základe teoreticko-
historických analýz i empirických sociologických výskumov. Orientácia časopisu 
naznačuje veľké možnosti výmeny skúseností pri formovaní občianskej spoloč-
nosti vo východnej a strednej Európe. Zameranie štúdií, úvah i prezentovaných 
empirických výskumov naznačuje perspektívu, že časopis sa stane nástrojom 
formovania kľúčových prístupov k meniacim sa podmienkam života týchto krajín. 
 Prvé dve čísla vyšli v roku 2005 a odbornej verejnosti boli predstavené 5. de-
cembra 2005 v Sociologickom ústave Českej akadémie vied v Prahe. Tretie 
a štvrté číslo bolo prezentované 20. septembra 2006 v Dome ruskej vedy a kultúry 
v Bratislave za účasti veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Alexandra I. 
Udaľcova a rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. RNDr. Eduarda 
Kostolanského, CSc. 
 Prvé a druhé číslo bolo orientované na analýzu plynúcich spoločenských zmien 
v strednej a východnej Európe, problematiku metodológie sociologických vý-
skumov v tejto oblasti a využívanie historických poznatkov v riešení súčasných 
problémov. 
 Tretie číslo obsahuje problematiku perspektívneho európskeho vzdelávania, čo 
predstavuje štúdia E. Kostolanského a S. Krahulcovej. Štúdia analyzuje perspek-
tívy európskeho vzdelávania, jeho chápanie, realitu a perspektívy viazané na 
potreby rozvoja technickej a humánnej kultúry. Ďalšie štúdie tohto čísla sú orien-
tované na aktuálne otázky jednotlivých krajín, a to Ruska, Bulharska, Poľska, 
Českej republiky, Bieloruska, Slovenska a Nemecka. Autori v nich analyzujú 
problematiku ruského národa, postsocialistickej transformácie v Bulharsku, 
mentálneho zdravia v mikrosociálnom kontexte, spoločnosti v rozvoji Českej 
republiky, hospodárstva v živote spoločnosti prechodného typu, podmienok roz-
voja a charakteru konsolidácie na Slovensku, globalizácie a demokratizácie 

v podmienkach východného Nemecka. Charakter jednotlivých štúdií je predovšet-
kým vedecký, ktorý nevnáša do problematiky žiaden ideologický nádych. 
 V časti empirických výskumov sú predstavené dve štúdie. Prvá štúdia z pera 
slovenského autora J. Leikerta (SAV) sa venuje problému ruských zajatcov 
v koncentračnom tábore Sachsenhausen ako návrat do minulosti s úlohou 
poučenia sa súčasnosti. Druhá štúdia predstavuje identitu a dejiny Bulharska na 
konci 20. storočia. Ďalej sú predstavené podujatia spojené s prezentáciami 
časopisov v oblasti etnológie z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Bulharska. 
 Štvrté číslo je zamerané na politicko – ekonomické otázky vývoja krajín 
strednej a východnej Európy. Je to analýza štátneho socializmu v systéme zmien 
Poľska, profesionalizácie maďarskej ekonomickej elity, vzťahu inteligencie 
a vlády v Bulharsku v druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia, ideálov 
poľskej Solidarity, socio-kultúrnej dynamiky v Srbsku po roku 1989 a východo-
európskeho kultúrneho priestoru. Štúdie, ktoré vychádzajú z empirických vý-
skumov, riešia otázky zmien sociálnej stratifikácie v Poľsku, hodnotenia byrokra-
cie a vlády v očiach Rusov i politického klientelizmu v spoločenskej praxi 
Slovenska. Štúdie tretieho i štvrtého čísla podávajú nielen jasné formulácie, fakty 
a argumenty, ale poskytujú aj veľa podnetov pre uvažovanie a hľadanie objektív-
nych postupov možného ovplyvňovania a usmerňovania spoločenského vývoja 
v našich krajinách. 
 Redaktori tohto zaujímavého časopisu Natália Korovicyna a Ladislav Machá-
ček do časti – vedecký život – zaradili príspevky o obsahu konferencií k témam 
neoliberálnej reformy v Rusku, novej duchovnosti v monokultúrnych a pluralit-
ných spoločnostiach, úvahu o politike voči mládeži ako nástroja európskej in-
tegrácie i analýzu o sociológii v strednej a východnej Európe v rokoch 1956-2000. 
Dve recenzie v závere štvrtého čísla časopisu venujú pozornosť publikáciám 
s orientáciou na svet peňazí v súčasnej ruskej kultúre a náboženstvo peňazí. 
 Pri čítaní jednotlivých príspevkov v časopise Východoeurópske štúdie si každý 
čitateľ uvedomí dôležitosť analýzy jednotlivých problémov a jeho vhodnú 
orientáciu ako medzinárodného časopisu v oblasti sociálnych a humanitných vied. 
 Záujemcom o štúdium tohto časopisu zároveň oznamujeme, že jednotlivé štú-
die môžu získať na www stránke Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s ozna-
čením http://www.ucm.sk/dokumenty/viss 01 - 04.pdf. 
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