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LETNÁ ŠKOLA: IDENTITA A OBČIANSTVO V EURÓPE
SUMMER SCHOOL: IDENTITY AND CITIZENSHIP IN EUROPE
Eva Pálešová
Letná škola Identita a občianstvo v Európe organizovala Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov UMB v rámci projektu Národnej agentúry
Programu celoživotného vzdelávania intenzívnych programov Erazmus. Od 24.
júna do 5. júla 2013 sa konal na pôde fakulty už jej tretí ročník, do ktorého sa už
tradične aktívne zapojil aj Inštitút európskych štúdii Jagelovskej univerzity v
Krakowe, Inštitút pre medzinárodné štúdie Univerzity Corvinus v Budapešti a
Inštitút európskych a medzinárodných štúdií Univerzity Champagne-Ardenne v
Remeši.
Základným východiskovým cieľom zorganizovania letnej školy bol
multidisplinárny intenzívny kurz pre študentov doktorandského a magisterského
štúdia z oblasti spoločenských a humanitných vied. Letná škola mala umožniť
študentom konfrontáciu ich vlastných názorov o identite a občianstve EÚ s
názormi zahraničných študentov, prípadne aj zhodnotiť heterogenitu
akademických pohľadov. Intenzívne, stimulujúce a praktické vzdelávanie v
európskom prostredí, ktoré sa konalo pod vedením zahraničných školiteľov zo
štyroch vyššie spomenutých partnerských inštitúcií, sformovalo priestor pre
diskusiu o národoch a ich identitách, o vývoji demokracie v EÚ, o suverenite
členských štátov EÚ, o definíciách kultúry, o reálnom stave občianstva EÚ, o
vývoji mobility, o problémoch migrácie a o súčasných politických, sociologických
a kultúrnych tendenciách v Európe.
Poslaním projektu bola aj tvorivá a kreatívna vedecká práca participantov,
ktorí boli rozdelení do štvor- až päťčlenných národnostne zmiešaných skupín.
Ich úlohou bolo skúmať dobrovoľne zvolené témy súvisiace s identitou a
občianstvom v Európe. Každý deň počas popoludňajších hodín analyzovali a
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diskutovali v rámci metodologických seminárov, ktorých neoddeliteľnou
súčasťou bola aj pomoc a cenné rady prítomných profesorov.
Hlavným koordinátorom projektu letnej školy bol prof. Gilles Rouet, DrSc.,
ktorý bol zároveň aj vedeckým garantom projektu, doc. PaedDr. Radovan
Gura, PhD. a PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
Letnú školu slávnostne otvoril 24. júla doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.,
prodekan pre medzinárodné vzťahy Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. S organizačnou formou, ako
aj s parciálnymi cieľmi tohtoročnej letnej školy študentov oboznámil vedecký
garant projektu, profesor Gilles Rouet. Program následne pokračoval v troch
súbežných sekciách. Prvá z nich sa venovala pod vedením profesora Serga
Dufoulona z Francúzska úvodu do štúdia sociálnych vied s akcentom na ich
súčasnú metodológiu. Druhú sekciu s témou Postavenie občianske iniciatívy v
estetizácie verejného priestoru miest viedla profesorka Radosveta Krestanova
a tretiu sekciu otvoril Mgr. Marej Lenč, PhD., na tému Skutočná podoba
europeizácie a demokratizácie v Slovenskej a Českej republike. Druhý deň ráno
sa v plenárnom zasadnutí venoval téme Európskej občianskej iniciatíve:
Neprieč európskemu aktívnemu občianstvu Grzegor Pozarlik z Poľska, na
ktorého vystúpenie nadviazala Radosveta Krestanova a Natasza Styczynska
v popoludňajších sekciách. Tretí deň otvoril v plenárnom zasadnutí francúzsky
profesor Serge Dufoulon, ktorý sa venoval postaveniu a úlohe symbolov v
sociálnych vedách. Program pokračoval v dvoch sekciách, na ktorých si
študenti mohli vypočuť príspevok Tomáša Klusa na tému Rozdielne chápanie
občianstva, nacionalizmu a menšín v EÚ a príspevok o grafických teóriách a
sociálnych sieťach predstavil francúzsky profesor Mohamed El Methni. Vo
štvrtok po prvý raz na letnej škole pred študentov predstúpil Jacques Lolive.
Nadviazal na prednášky Serga Dufoulona o estetizácií verejného priestoru. Vo
štvrtkových popoludňajších sekciách sa Grzegorz Pozarlik, Mohamed El
Methni a Natasha Styczynska venovali témam o trendoch občianskych aktivít,
použitia štatistických metód v sociológii a politicko-sociálnym dimenziám
umenia ulice. Plenárnu sekciu v piatok dopoludnia viedla s témou Nové podoby
estetizácie verejného priestoru Radoosveta Krestanova. Prvej sekcii potom
predsedal Eric Galibours s príspevkom o environmentálnej estetike a
ekologickom umení, druhej sekcii predsedal Mohamed El Methni, ktorý
nadviazal na svoju predchádzajúcu prednášku, a v tretej sekcii predniesla
Denitza Kamenova študentom príspevok na tému Médiá, migranti a ich
ne/uznanie.
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Po bohatom kultúrnom programe počas dvojdňovej víkendovej prestávky
participanti letnej školy v pondelok ráno diskutovali pod vedením Petie
Gueoguievovej na tému Protieurópske politické strany. Na plenárne zasadnutie
nadviazal Eric Galibour, ktorý v prvej sekcii prednášal na tému verejného
priestoru, ktorý ukrýva sociálne utrpenie v Európe. Denitza Kamenova
predsedala druhej sekcii pod názvom Migrácia a spochybňovanie "európskej
identity" a tretiu sekciu viedla Radosveta Krestanova, ktorá pokračovala vo
svojich myšlienkach z predchádzajúceho týždňa. Utorkový program otvoril Eric
Galibour, ktorý predsedal plenárnemu zasadnutiu s témou Agora a jej účasť v
Európe. O konfrontácii medzinárodnej a národnej identity diskutovala Denitza
Kamenova v popoludňajšej sekcii a Serge Douflon prehĺbil svoje prednášky o
symbolizme v druhej popoludňajšej sekcii. Praktickú ukážku symbolizmu v
sociálnych vedách demonštroval Krysztof Kowalsky na príklade kreovania
európskej vlajky. V stredu ráno začal program letnej školy plenárnym
zasadnutím pod gesciou poľského profesora Dariusa Niedzwiedzkého na
tému Migranti: medzi občianstvom a privlastňovaním spoločného priestoru. Po
jeho vystúpení nasledoval príspevok Peti Gueorguievovej o protieurópskych
skupinách, Krzysztofa Kowalskiho o hymne Európy a Denitzi Kamenova o
ne/uznaní migrantov. Plenárne zasadnutie predposledného dňa otvoril
Krzysztof Kowalski s prednáškou na tému Pamäť, tradície, a dedičstvo.
Nasledujúcej sekcii predsedal Serge Dufoulon, a Natasza Styczynska.
Posledný deň letnej školy bol venovaný prezentácii výsledkov práce
participantov, ktorí mali za úlohu predovšetkým obhájiť svoje výsledky bádania
pred medzinárodnou pedagogickou komisiou.
Na záver môžeme konštatovať, že tretí ročník letnej školy sa konal za
bohatej medzinárodnej účasti, ktorá priaznivo ovplyvnila vedecké skúmanie v
oblasti európskeho občianstva a identity. Výsledkom bohatej diskusie
odprezentovaných akademických príspevkov a študentských prác budú dva
zborníky z letnej školy. Tie najvýznamnejšie prednášky a najlepšie práce
študentov budú publikované v zbierke prác v parížskom vydavateľstve
l´Harmattan a ostatné budú vydané v elektronickom zborníku v Banskej Bystrici.
Vzhľadom na veľké množstvo pozitívnych ohlasov, nielen z radov
prednášajúcich, ale aj študentov, organizátori plánujú pokračovať v plodnej
spolupráci aj pri ďalších projektoch.
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