
        Z činnosti Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií (1.IX.-31.XII. 2011) 

        13.-16.X. 2011 Medzinárodné fórum rusistov Bratislavskie vstreči БРАТИСЛАВСКИЕ ВСТРЕЧИ  

                                   Hotel Tatra v Bratislave. 

                                   100 účastníkov z Ruska, Rakúska, Turecka, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Čiech, 

                                   Slovenska rokovalo na tému: Ľudia, roky, udalosti rusistiky dnes. 

                                    Forma rokovania: 3 okrúhle stoly 

                                    Otvárací ceremoniál fóra rusistov tvorili vystúpenia veľvyslanca RF- P.M. 

                                    Kuznecova, primátora Bratislavy doc. M. Ftáčnika, CSc., rektora Puškinovho  

                                    inštitútu  v Moskve  prof. J. Prochorova,  DrSc.,predsedu Slovensko – ruskej 

                                    spoločnosti JUDr.J.Čarnogurského, generálneho riaditeľa  MC v Bratislave PhDr. 

                                    I. Pavlova,PhD, konateľa  Paneurópskej vysokej školy Bratislave Ing.A.P.So- 

                                    mova, riaditeľa RCNK v Bratislave A.I.Bušujeva, riaditeľa Ruského centra 

                                    Paneurópskej univerzity   PhDr. Ľ. Hajduka, PhD. 

                                    Bratislavskie vstreči  viedla riaditeľka Ústavu. 

                                     Výsledky rokovaní: a) Učebnice CJ mali byť národné, t. j. opierať sa o materin- 

                                     ský  jazyk a jeho kultúru. Autorský kolektív by mal v svojej zostave mať nositeľa 

                                    jazyka a autora zeme, pre ktorú je učebnica určená. 

                                    Časy,keď  jedna  a tá istá učebnica bola určená pre Vietnam, Čínu, Francúzsko i  

                                    Slovensko..... časy Russkogo jazyka dľa vsech  považujeme  za minulosť 

                                                                       b) Kultúra nie je príveskom jazyka, je jeho súčasťou, preto 

                                      kulturologickému smerovaniu cudzojazyčnej edukácie je treba venovať vážnu 

                                      pozornosť. 

                                                                       c) S vedomím MAPRJAL a Fondu Russkij mir je potrebné 

                                       zostaviť autorský kolektív, ktorý by vypracoval  TEÓRIU súčasnej modernej 

                                       učebnice  CJ  s využitím praktickej aplikácie tých  učebníc, ktoré sa o kultu- 

                                       rologické smerovanie pokúšali . 

                                                                      d) Budúce Bratislavskie vstreči ako medzinárodné fórum 

 



        25.X.2011 V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa konalo Pódium cudzích jazykov- ako 

                            stretnutie prezidentov Asociácií jednotlivých jazykov s MŠ SR. 

                            (Riaditeľka Ústavu je zároveň  prezidentkou Asociácie rusistov Slovenska ). 

                            Podujatie , o ktorom informujeme uverejnením mien jeho protagonistov sa stretlo 

                            s  pozorným  zaujatím poslucháčov ( vyše 100 členné publikum) a médií. 

                            Diskutovalo sa o postavení jednotlivých  jazykov v kontexte  

                            cudzojazyčnej edukácie na všetkých typoch ZŠ a SŠ. Pozornosť bola venovaná i VŠ.  

                     (Viď pozvánka) 

       

       V ten istý deň v galérii mesta Dolný Kubín bolo zhodnotenie celoslovenskej  literárnej súťaže 

       MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA.  Za prítomnosti  autorov poviedok I. kategórie – ZŠ,  II. kategórie- 

       SŠ, III. kategórie- VŠ  bola realizovaná analýza prác a vyhlásenie výsledkov. 

       Porota pracovala v zložení: prof. PhDr. Eva Kollárová,  PhD.- predsedníčka poroty 

                                                        Prof. PhDr. Etela Farkašová, CSc. -FF UK v Bratislave 

                                                        PhDr. Július Lomenčík, PhD- UMB v Banskej Bystrici 

                                                        PhDr. Jozef Brezovský- Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave/Trstenej  

                                                        Ján Štepita- spisovateľ 

       Mladá  slovenská poviedka má svoj zborník s ilustráciami známej výtvarníčky Kvety Fulierovej 

       (Viď zborník) 

         

       26.XI. 2011  na pôde KU v Ružomberku sa konalo  1. zasadnutie Vedeckej rady  Ústavu.  

        Členovia VR prezentovali  témy svojich vedeckých výskumov, s ktorými môžu prispieť k čin- 

        nosti Ústavu. Na zasadnutí sa zúčastnili prof. dr. A. Akimjak, DrSC., prof.dr. E.  Langsteinová,  

         CSc.,prof.dr.J.Leikert,CSc. doc. dr. J.Klincková,CSc., doc. dr. A.Hlavňová,CSc., doc.V.M.Ľašuk,CSc.,   

          doc.dr. F.Heiser,CSc., PhDr.Ľ.Hajduk,PhD.,PhDr.M.Lapitka- autor nových učebníc slovenskej  

          literatúry pre SŠ,PhDr.D.Kováč,PhD-riaditeľ Ústavu talianistiky, s ktorým  sme konkretizovali 

          úzku spoluprácu, doc.dr.Tináková, PhD.,PhDr. J. Bubáková,CSc., učitelia  základných a stredných    

         škôl . 



          Na zasadnutí VR odznelo,že  

          1)Ústav plánuje v roku 2012 pripraviť predatestačné sústredenia 

          a umožniť v spolupráci s MPC v Bratislave  realizovať na jeho pôde skúšky k II. atestácii. 

          

         2)K 100.výročiu Pavla Straussa Ústav  už pripravuje výber a preklad  z tvorby tohto významného 

             slovenského filozofa  do ruského jazyka. ( Preklad: doc. V.M.Ľašuk, CSc.) Publikácia vyjde  

             v septembri 2012 

         3)V roku 2012 budú  pod gesciou Ústavu  pravidelné stretnutiu na pôde KU  s významnými 

             európskymi  rusistami a rusofilmi. Na február 2012 pripravujeme euroázijské stretnutie 

             s predsedom Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr.J.Čarn ogurským a predsedníčkou Slovensko- 

            čínskej spoločnosti M.Čarnogurskou. 

 

        2.XII.2011    bolo I.spoločné zasadnutie Ústavu a akreditovanej Katedry ruského jazyka 

                             a kultúry.  Kreovalo otvorenie denného i externého štúdia v letnom semestri 

                             s kombináciami: RJ a kultúra s Talianskym jazykom, AJ, SJ,  Hudobnou kultúrou, 

                             Výtvarnou kultúrou, Informatikou, Náboženstvom, Náukou o spoločnosti 

                             Biológiou, Chémiou,Fyzikou...  

         2.XII.2O11  sa uskutočnilo I.pracovné stretnutie o budúcej spolupráci s riaditeľom Slavistického 

                             Ústavu SAV s dr. P. Žeňuchom, DrSc. 

       Publikačná činnosť Ústavu: 

       Русский язык в центре Европы  č. 14- šéfredaktorka medzinárodného časopisu  -riaditeľka  

        strán 193                                                       Ústavu 

      Štúdia EK: Братиславскaя АРС ПОЭТИКА и письмо Никиты Михалкова (Русский язык в центре 

                                                                                                                                         Европы,№1Ч,с.161-165  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                     ISBN 978-80-890 70-55-48 

      EK: Неюбилейная импрессия к юбилею ( Нам десять лет, zborník RCNK, Bratislava, 2011, 

                                                                                    str.2011,str.50,ISBN 978-80-970 981-1-7 



      EK:Slovo má porota, ktorá žalujúc sa, chváli ( Mladá slovenská poviedka ,vydané s finančnou 

                                                                                      podporou MK SR, 2011,str.3 

                                                                                      ISBN  978-80-970334-5-3) 

      EK: HOMO SPIRITUALIS (Literárny dvojtýždenník, Bratislava 2011, č.41-42, str.5, ISSN 0862-5999) 

     Riaditeľka Ústavu je členkou redakčných rád medzinárodných časopisov: 

    Русский язык, как инословянский,  Belehrad, 2011 

    Язык и социальная действительность, Krasnojarsk, č.1  2011,FGAOU SFU,Universytet Kazimierza   

                                                                                                                                           Wielkiego 

 

             

         Materiál pripravil: Ing.Bc.J.Somora, sekretár Ústavu, december 2011 

      

              


