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Pozvánka
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08.30
09.00

Európa hodnôt
XIX. diskusné fórum Európa hodnôt

Slovensko: Západ či Východ?
Alebo?
Bratislava
24. novembra 2017

Minuloročná diskusia počas Európy hodnôt nastolila otázku orientácie
Slovenska, či sme viac zameraní na Západ alebo Východ. V tejto súvislosti sa
stala dôležitou otázka Čo je to „Západ“ a čo je to „Východ“?
Podľa viacerých prieskumov verejnej mienky občania SR sa nevnímajú ani
ako súčasť Západu, ani ako súčasť Východu, ale niekde uprostred. Čo z toho
pre krajinu vyplýva? Ako na to reagovať v práci s verejnou mienkou, vo
vzdelávaní, ...
Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď počas diskusného fóra Európa
hodnôt 2017.

09.15

Registrácia účastníkov
Otvorenie
Kamil Sládek, CEP Bratislava, Peter Križan OK 21
Vnímanie deliacich línií našou spoločnosťou
Aneta Világi, Katedra politológie, FiF UK Bratislava

Blok č.1. - Slovensko: Západ či Východ? – pohľad etnológov
Moderuje: Ľubica Voľanská
09.45
Čo sa stalo s Hajnalovou hranicou?
Marta Botiková, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK,
Bratislava
Ľubica Voľanská, Ústav etnológie SAV
Nejzápadnější východ nebo nejvýchodnější západ? Místo
Slovenska a Česka na mentální mapě Evropy.
Taťána Součková, Katedra historických vied a stredoeurópskych
štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vrodené či získané: všímavosť a klapky
Helena Tužinská, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK,
Bratislava
11.15
Prestávka
Blok č. 2 - Slovensko: Západ či Východ? – pohľad politológov
Moderuje: Vladimír Bilčík
11.45
Hodnotová orientácia slovenských politických elít
Aneta Világi, Katedra politológie, FiF UK Bratislava
(Kedy) sme EÚ? Euroskepticizmus u nás a v Európe
Marta Králiková, Katedra politológie, FiF UK Bratislava
13.15
Obed

Blok č. 3 - Slovensko: Západ či Východ? – pohľad ekonómov
Moderuje: Vladimír Bilčík
14.15
Jadro či periféria? Ekonomická pozícia Slovenska v EÚ
Zsolt Gál, Katedra politológie, FiF UK Bratislava
Konkurencieschopnosť, podnikateľské prostredie, byrokracia
Martin Vlachynský, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských
analýz, Bratislava
15.45
Prestávka
16.00
Slovensko: Západ či Východ? Čo s tým?
Panelová diskusia
Sofia Minichova a Claudia Hlaváčková študentky 1. Súkromného
gymnázia Bratislava, Martin Kríž, učiteľ a lektori
16.45
Zhrnutie diskusného fóra
17.00
Ukončenie Diskusného fóra
Neformálne diskusie / stretnutia
Na diskusné fórum sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára
na linku: goo.gl/8MmNMr.
Organizačné pokyny
Dátum
24. novembra 2017
Miesto
Balassov palác (Spolok architektov Slovenska)
Panská 15, Bratislava
Sieň Dušana Jurkoviča (1. poschodie)
Organizácia
Organizátori hradia pozvaným účastníkom stravu
diskusného fóra a občerstvenie počas prestávok
Organizačné
Centrum pre európsku politiku
zabezpečenie
Panenská 30, 811 03 Bratislava 1
Tel: (02) 5464 6861
E-mail: cep@cep.sk; www.cep.sk
Partneri
Konrad Adenauer Stiftung; www.kas.de
Centré européen Robert Schuman,
www.centre-robert-schuman.org
OK 21; http://ok21.sk/

Európa hodnôt 2017
„Ľudia v bežnom živote používajú slová Západ a Východ bez toho, aby sa
zamysleli nad skutočnosťou, že obe slová nie sú len geografickými pojmami.
Pre obyvateľov Ukrajiny leží Slovensko na Západe, zatiaľ čo ako Východ
označujú Rusko a ázijské krajiny. Rakúšania vidia Slovensko v inom uhle a na
Východe pre nich leží aj Česko. Španieli naopak považujú za Západnú krajinu
Francúzsko.
Ľudia pripisujú pojmom Východ a Západ rôzne významy, ktoré súvisia
s hodnotami. Slovo hodnoty je „veľkým“ pojmom, no jeho konkrétne
naplnenie často nevieme celkom presne vyjadriť. Spôsob, akým pojmy
„hodnoty Západu a Východu“ používame na Slovensku, môže súvisieť
s dlhodobou historickou skúsenosťou bytia niekde medzi, na pomedzí, na
okraji čohosi.
V tejto súvislosti jestvujú základné orientačné hranice, ktoré vznikli
a fungovali v minulosti. S prípustnou dávkou zjednodušenia možno povedať,
že ovplyvňujú mnohé tendencie v charaktere spoločnosti a kultúry v tejto
krajine a aj širšom stredoeurópskom priestore dodnes. Spomeňme len
niektoré: Limes Romanus, Hranica rozšírenia západného a východného rítu,
nemecká východná kolonizácia, Hajnalova línia rodinných štruktúr i kultúrny
transfer ideí osvietenstva a nacionalizmu, skúsenosť s demokraciou,
vyhladzovaním, normalizáciou a praktikami spojenými s komunistickosocialistickou ideológiou či ideou zjednotenej Európy.“
(Ľubica Voľanská a Helena Tužinská, In_akosti slovenské)

Blok č. 1 vznikol v spolupráci s Projektom VEGA 1/0225/17
Od ekotypu rodiny k sociotypu v regionálnej perspektíve.

