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Vážený pane děkane, 
 
obdržel jsem Váš dopis, týkající se vzniku nové platformy na podporu vědeckých a 
vzdělávacích aktivit se zeměmi východní Evropa a Asie pod názvem „Euroasijské 
akademické fórum“ (EAAF). 
 
Velice mne těší, že Vaše fakulta hledá a nachází možnosti řešení pro spolupráci a 
výměnu informací na tomto teritoriu, neboť z mé vlastní praxe při komunikaci či 
spolupráci s různými katedrami Ostravské univerzity i VŠB-Technické univerzity je 
mi zřejmá zásadní překážka pro nacházení partnerů ve zmíněných zemích, kterou je  
dominantní orientace soudobých programů pro akademickou spolupráci na země 
EU. A současně jsou mi známy i názory, že je to škoda, poněvadž vědecký potenciál 
na východ od našich hranic je bezpochyb značný a pro některé obory prakticky 
nezastupitelný. 
 
Pokud chápu Váš dopis jako podnět k tomu, abych se do práce EAAF aktivně zapojil 
od samotného počátku, pak vězte, že tuto výzvu rád přijímám. Honorární konzulát 
Ruské federace v Ostravě je připraven pomoci nejen Vaší fakultě, ale celé Ostravské 
univerzitě s vyhledáváním vhodných partnerů pro vědecko-pedagogickou 
spolupráci na teritoriu Ruské federace, stejně jako s formulováním cílů nově 
koncipovaných programů tak, aby byly zaměřeny na budoucí potřeby všech 
subjektů, pro které východoevropský i asijský prostor znamená možnost úspěšného 
obchodního či společenského rozvoje, kde se zvýší poptávka po absolventech Vaší 
fakulty a kde v neposlední řadě dojde k prosté spolupráci lidí dobré vůle a jejich 
vzájemnému poznávání, což je první předpoklad k odstraňování přežitků nebo 
zkresleného vnímání jiných národů. 
 
Budu se těšit na další informace i na výzvu ke konkrétním krokům při naplňování – 
věřím, že společných – cílů EAAF. 
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