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V roce 2011 se vedení filozofické 
fakulty rozhodlo rozšířit meziná-
rodní aktivity také mimo zajmovou 
sféru programu Erasmus. Svou roli 
zde sehrálo hned několik zásadních 
skutečností, které bylo nezbytné  
v nadcházejícím období zohlednit. 
Především čtvrt století Evropskou 
unií budovaná interuniverzitní síť 
se jevila v řadě segmentů již znač-
ně přesycená a taktéž budoucnost 
programu Erasmus nebyla a není 
stále ujasněna. Současně zde exi-
stovala nemalá poptávka ze strany 
některých našich pracovišť, zejmé-
na rusistiky, historie, ale i dalších, 
zaměřit navazování vědeckých  
a pedagogických kontaktů také 
směrem na východ, především do 
zemí bývalého Sovětského svazu. 
Tyto naše snahy úzce korespon-
dovaly také se zájmy České repub-
liky, která začala své hospodářské 
aktivity ve stále větší míře oriento-
vat právě do tohoto prostoru, jenž 
po období ekonomické stagnace  
v 90. letech minulého století zaží-
vá rychlý hospodářský vzestup. 

Iniciátorem prvního kontaktu 
byl Generální konzulát České re-
publiky v Doněcku, který oslovil 
vybrané české vysoké školy, zda by 
nepodpořily výuku českého jazy-
ka pro komerční sféru na Doněc-
ké státní univerzitě podnikání. 
Vzhledem k tomu, že naše fakulta 
má s tímto typem studia dlouho-
leté zkušenosti, a od počátku jed-
nání zde byla jasně avizována idea 
reciprocity, navštívila delegace 
vedení fakulty a katedry slavistiky 
Doněck, kde podepsala smlouvu 
o vzájemné spolupráci obsahující 
mj. konkrétní podmínky výměny 
pedagogů pro výuku komerční češ-
tiny, ruštiny a ukrajinštiny. V rám-
ci naplňování podmínek smlouvy 
navštívila v dubnu naši fakultu 
hlavní koordinátorka mezinárod-
ní spolupráce našeho ukrajinské-

ho partnera, dr. Irina Nikolajevna 
Sikorska. Cílem její návštěvy byla 
mj. také příprava projektu „Soci-
al and political transformations  
in V4countries and Ukraine: past, 
present and future”, jehož partici-
pantem je také naše fakulta.

Druhou, neméně zásadní de-
stinací, kam směřovaly interna-
cionalizační snahy naší fakulty 
v uplynulém roce, byla Ázerbá-
jdžánská republika. Podob-ně 
jako v předchozím případě bylo 

iniciátorem bilaterálních jednání 
mezi naší fakultou a Slovanskou 
univerzitou v Baku Velvyslanectví 
České republiky v Ázerbájdžánu, 
konkrétně velvyslanec Radek Ma-
tula, jehož úkolem bylo po navá-
zání diplomatických vztahů mezi 
oběma zeměmi zprostředkovat 
také kontakty kulturní a vědec-
ké. A byla to právě naše fakulta, 
která jako první reagovala na vý-
zvu Ministerstva zahraničních 
věcí, a jednoznačně deklarovala 

Mezinárodní spolupráce mimo ERASMUS přináší 
první výsledky

Pracovní jednání na katedře slavistiky
V čele stolu její vedoucí, doc. Dr. 
Elchin E. Mehralijev, CSc.  
Fota:  Kamal M. ABDULLAYEV,  
Adil RAJABLI

Přednášku věnovanou České republice, 
Ostravě a možnostem studia na naší 
fakultě navštívila hned poprvé více než 
stovka zájemců. Prezentaci jsme poté 
museli ještě dvakrát „ reprízovat”.



  7

 LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

připravenost uzavřít partnerskou 
smlouvu o vědecké a pedagogické 
spolupráci. Oboustranně přínos-
ná smlouva byla podepsána v Baku  
na počátku října loňského roku.  
Po její ratifikaci byl na základě 
předchozího ujednání MZV ČR fi-
nančně podpořen měsíční pedago-
gický pobyt dr. Vítězslava Vilímka 
na Slovanské univerzitě, naopak 
naši fakultu navštívila v únoru 
letošního roku ředitelka Centra 
českého jazyka a kultury Slovan-
ské univerzity Mgr. Roza Šafijeva, 
která vedle pedago-gických aktivit 
konzultovala na naší fakultě pro-
blémové okruhy spojené s dokon-
čením své dizertační práce na téma 
ázerbájdžánsko-české frazeolo-
gie. Od března do května pobýval  
na katedře slavistiky na stipen-
dijním doktorandském studijním 
pobytu Mgr. Rashad Abbaszade,  
na konci května pak také jeho ško-
litel, doc. dr. Elchin Eldar Mehra-
lijev, CSc., vedoucí katedry sla-
vistiky, který přijel mj. projednat 
společné vydání ázerbájdžánsko
-českého / česko-ázerbájdžánské-

ho slovníku – prvního slovníko-
vého díla svého druhu v historii. 
Ještě letos očekáváme příjezd také 
dalšího z doktorandů... Současně  
s výměnou akademických pracov-
níků a doktorandů se slibně rozvíjí 
také spolupráce v oblasti navazují-
cího vzdělávání. V letošním roce si 

na naši fakultu podalo přihlášku 
pro obor český jazyk a literatura 
samostatně či v různých kombina-
cích pět absolventů bakalářského 
studia češtiny Fakulty mezinárod-
ních vztahů a regionálních studií 
Slovanské univerzity v Baku.

        Aleš ZÁŘICKÝ

Mezinárodní spolupráce mimo ERASMUS přináší 
první výsledky

Návštěva doc. 
Elchina E. Mehrali-
jeva na naší fakultě 
v květnu tohoto 
roku, po jeho levici 
Mgr. Rashad 
Abbaszade.    
  
Foto: Jana BOLKOVÁ

Při podpisu smlouvy s rektorem Slovanské  
univerzity v Baku a předtím světovým dramatikem, 
prof. Dr. Kamalem M. Abdullajevem, DrSc. Profe-
sor K. M. Abdullajev byl v roce 2012 navržen jako 
první Ázerbájdžánec na Nobelovu cenu  
za literaturu).
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K nepsaným povinnostem 
zahraničních hostů patří  
na Ukrajině také návštěva 
památníků obětí válek. S Irinou  
N. Sikorskou v Parku leninského 
komsomolu na pahorku před 
tankem T 34/76

Přátelské přijetí u děkana 
Fakulty mezinárodních vztahů 
a regionálních studií, doc. Dr. Adila 
Rajabliho, CSc.

Společné jednání s velvyslancem 
ČR v Ázerbájdžánu, Jeho Excelenci 
Radkem Matulou (první zleva sto-
jící), Mgr. Rozou Šafijevou, sená-
torem ČR a bývalým hejtmanem 
Olomouckého kraje ing. Martinem 
Tesaříkem (uprostřed) a rektorem 
SUB, prof. K. M. Abdullajevem.


