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Moskva „Prosinec 2015“
V roce 2015 získala naše fakulta prostřednictvím Euroa-
sijského akademického fóra v rámci programu ERAS-
MUS+ tříletý projekt podporující mobility studentů a vy-
učujících Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Státní 
akademie slovanské kultury v Moskvě, Oděské národní 
univerzity I. I. Mečnikova a Kostanajské státní univerzity 
A. Bajtursynova. A byl to právě náš moskevský partner, 
kdo nás na konci letošního roku pozval na XIII. setkání 
rektorů slovanských univerzit, jehož byl ve dnech 12.–13. 
prosince pořadatelem. Příjezd delegace Ostravské uni-
verzity vedené rektorem, profesorem Janem Latou, byl 
o to důležitější, že hostitelská organizace prochází pro-
cesem transformace, na jejímž konci má být spojení se 
Státní univerzitou designu, čímž se vědecký a pedago-
gický průnik naší univerzity s novým subjektem, který 
doposud spočíval zejména v oblasti slovanských jazyků, 
slovanských literatur, historie a hudebního a výtvarného 
umění, rozšíří i o specifické oblasti užitného umění a de-
signu. 

Nový rektor akademie, docent Michail Grigorijevič 
Balychin, který je současně ministrem školství pově-
řen řízením fúze, jednoznačně deklaroval zájem ruské 
strany o rozšíření spolupráce, což vyústilo v podepsání 
bilaterální smlouvy na úrovni rektorů, která vedle stá-
vajících aktivit, jako je výměna studentů a pedagogů, 
zahrnuje rovněž spolupořadatelství kulturních, vědec-
kých a společenských akcí. Výsledky jednání pak obě 
strany prezentovaly na kongresovém jednání, kdy hned 
po úvodním Balychinově vystoupení zazněly referáty zá-
stupců Ostravské univerzity profesorů Jana Laty a Aleše 
Zářického.

Vedle jednání na Státní akademii slovanské kultury 
probíhala také rokování na úrovní Euroasijského aka-
demického fóra, pečlivě, ostatně jako celý moskevský 
program, připravená dr. Vítězslavem Vilímkem. Prioritu 
mělo setkání s ředitelem Institutu ruské historie Rus-
ké akademie věd profesorem Jurijem Alexandrovičem 
Petrovem, jehož instituce patří k zakládajícím členům 
EAAF a významným participantům připravované me-
zinárodní konference „Mongolská expanze a její vliv  
na vývoj v euroasijské oblasti ve 13. a 14. století“, kte-
rá se uskuteční ve dnech 4.–8. 10. 2016 právě v Ostra-
vě. Novým členem EAAF se stal také Slovanský institut, 
jehož ředitel, profesor Konstantin Vladimirovič Nikifo-
rov, stvrdil tento akt svým podpisem právě v průběhu 
probíhajícího kongresu. Přistoupivší partner, do jehož 
výzkumné gesce patří rovněž střední, a to nejen slo-
vanská Evropa, projevil mj. zájem zapojit se do příprav 
konference věnované obživě na Valašsku, jež by se měla 
uskutečnit na podzim roku 2017 v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Spolupráce s oběma instituty Ruské akademie 
věd je pro naši fakultu o to důležitější a prestižnější,  
že v Ruské federaci zůstává akademie věd hlavním nosi-
telem vědy a výzkumu rozsahem činnosti vysoce přesa-
hujícím badatelský potenciál univerzit.
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