
CENTRUM IBERSK›CH A LATINSKOAMERICK›CH äTÚDIÍ 
(Nové akademické pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave) 

Koncom roka 1998 bolo na Ekonomickej univerzite v Bratislave zaloûené Centrum 

ibersk˝ch a latinskoamerick˝ch ötúdiÌ, alebo - v skratke utvorenej zo äpanielskeho názvu 

Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos - CEILA. Vöeobecn˝m poslanÌm tohto 

nového akademického pracoviska Ekonomickej univerzity j e  stimulovaù a rozvÌjaù záu-

jem univerzitnej verejnosti - a j e j  prostrednÌctvom spoloËnosti ako celku - o krajiny I-

berského polostrova a Latinskej Ameriky. 

Dôvody, ktoré opodstatÚujú vznik a existenciu tohto pracoviska, vyjadrili iniciátori 

projektu uû v názve besedy Iberoamerick˝ svet - horizonty dialógu pre Slovensko, ktor˝ 

usporiadali pri prÌleûitosti inaugurácie centra. 

Ak kæúËové slovo tejto témy -"dialóg"- chápeme öiroko ako synonymum mnoho-

strannej komunikácie, vzájomného poznávania, spolupráce, vzùahov a "horizonty" ako 

pojem na vyjadrenie potenciálneho rozsahu tohto dialógu tak v tematickom, ako aj  geo-

grafickom zmysle, potom pri objektÌvnom pohæade na naöe súËasné spoloËenské vedo-

mie a naöu súËasnú spoloËenskú prax musÌme konötatovaù, ûe horizonty náöho dialógu 

so svetom sú eöte stále v istom zmysle neúplné, koncentrované len na tie krajiny, ktoré 

z historick˝ch dôvodov boli tradiËne prÌtomné v naöom obraze sveta. Iberoamerické kra-

jiny v naöich horizontoch dialógu so svetom nemajú zatiaæ dostatoËne silné a pevné 

miesto, a to napriek tomu, ûe potenciálny rozsah náöho dialógu, spolupráce, interakcie 

s krajinami Iberského polostrova a Latinskej Ameriky j e  öirok˝. Zah‡Úa inöpiráciu zo 

vzájomného poznávania kultúry, histórie, bohatstva filozofického myslenia a ideÌ, 

dávnejöÌch i novöÌch spoloËensk˝ch procesov, mnohostranného akademického a intelek-

tuálneho dialógu, ako aj  rôzne formy vzùahov a spolupráce v ekonomickej oblasti. 

V kontexte univerzity ekonomického zamerania, akou j e  aj Ekonomická univerzita 

v Bratislave, stoja v popredÌ záujmu pochopiteæne vzùahy obchodné a ekonomické. Tie 

si vöak len ùaûko moûno predstaviù bez poznania spoloËenskej reality krajÌn, s ktor˝mi 

sa tento "pragmatick˝ dialóg" má nadviazaù a rozvÌjaù. PlatÌ to vöak aj  opaËne, in-

tenzÌvnejöie kontakty a vzùahy v praktickej rovine prináöajú so sebou Ôalöie stimuly 

a otvárajú väËöie moûnosti pre dialóg kultúrny a intelektuálny. 

Dôvody i predpoklady pre rozvoj dialógu vo vöetk˝ch uveden˝ch smeroch ob-

jektÌvne existujú. Zatiaæ sa vöak preÚ u nás nevytvorili dostatoËne silné subjektÌvne 

predpoklady, napriek tomu, ûe sa tu uû sformovali urËité ohniská aktÌvneho záujmu 

o iberoamerick˝ svet. Tvoria ich najmä hispanisti, ale aj  odbornÌci z in˝ch oblastÌ, ktorÌ 

sa tak Ëi onak sa dostali do kontaktu s iberoamerick˝m svetom a vytvorili si k nemu po-

zitÌvny vzùah. No úsilie jednotlivcov Ëi skupiniek prelomiù bariéry nezáujmu 

o spomÌnané krajiny ostáva Ëasto izolované a nenachádza náleûitú spoloËenskú podporu, 

takûe spomÌnan˝ vzácny potenciál pre vzájomn˝ dialóg zostáva nevyuûit˝. Jednoducho 

preto, lebo sme ho v plnej hÂbke a öÌrke eöte ani neobjavili. 

Zmyslom Ëinnosti CEILA j e  preto v˝razne posilniù tieto subjetÌvne premisy. Uni-

verzity ako tradiËné centrá intelektuálneho ûivota spoloËnosti majú znaËnú iradiaËnú 

silu. Podnietiù záujem univerzitnej verejnosti o problematiku iberoamerick˝ch krajÌn 
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znamená teda - v strednodobej a dlhodobej perspektÌve - öÌriù ho aj v celospoloËenskom 

vedomÌ. 

Toto základné poslanie bude Centrum ibersk˝ch a latinskoamerick˝ch ötúdiÌ 

napÂÚaù rôznymi cestami. çaûisko Ëinnosti CEILA bude spoËÌvaù na vzdelávacÌch akti-

vitách. Centrum bude organizovaù kurzy zamerané na problematiku iberoamerick˝ch 

krajÌn z pohæadu rôznych humanitn˝ch a spoloËenskovedn˝ch disciplÌn, napr. ekonómie, 

sociológie, histórie, kultúrnej antropológie, filozofie atÔ. œalöou z úloh centra bude 

napr. vybudovaù postupne kniûnicu orientovanú na iberoamerické ötúdie, vytvoriù 

a priebeûne aktualizovaù databázu o situácii v oblasti iberoamerick˝ch ötúdiÌ na Sloven-

sku, vydávaù pravideln˝ informaËn˝ bulletin, organizovaù alebo spolupracovaù pri orga-

nizácii popularizaËn˝ch aktivÌt urËen˝ch na öÌrenie poznatkov o kultúre a civilizácii 

iberoamerick˝ch krajÌn. 

CEILA si okrem toho kladie za úlohu podporovaù rôznymi formami najmä 

v radoch ötudentov záujem o vedeckov˝skumnú prácu v oblasti iberoamerick˝ch ötúdiÌ -

naprÌklad t˝m, ûe bude organizovaù semináre, konferencie a iné akademické podujatia, 

publikovaù práce s uvedenou problematikou a pod. Ako prÌklad tohto smeru pôsobenia 

CEILA moûno uviesù spoluprácu s organizátormi 50. medzinárodného kongresu ameri-

kanistov, ktor˝ sa bude konaù v júli r. 2000 vo Varöave. Kongres, ktorého ústredná téma 

znie Univerzálne posolstvo Ameriky pre 21. storoËie, bude tematicky zameran˝ na "obe 

Ameriky", teda na severoamerické i latinskoamerické ötúdie, priËom jeho ambÌciou j e  

vzbudiù záujem o veæké amerikanistické témy, osobitne v˝znamné pre prÌchod 21. sto-

roËia. Tomuto zámeru bude slúûiù 81 sympóziÌ zoraden˝ch do 8 tematick˝ch skupÌn: an-

tropológia; archeológia; umenie, literatúra a lingvistika; filozofia, náboûenstvo, 

vzdelávanie; etnicko-spoloËenské hnutia a æudské práva; regionálne a miestne ötúdie; so-

ciálne, politické a historické ötúdie; ekonómia a integrácia. (Podrobnejöie informácie 

o ICA môûu záujemcovia nájsù na internetovej adrese: WWW.cesla.CI.UW. 

edu.pl/50/CA). V tejto súvislosti má Centrum ibersk˝ch a latinskoamerick˝ch ötúdiÌ za 

úlohu podnietiù v naöom prostredÌ záujem o toto v˝znamné podujatie a koordinovaù 

slovenskú úËasù tak, aby prezentácia Slovenska na 50. kongrese amerikanistov bola Ëo 

najdôstojnejöia. 

Je poteöiteæné a povzbudivé, ûe zaloûenie Centra ibersk˝ch a latinskoamerick˝ch 

ötúdiÌ sa stretlo s pozitÌvnym spoloËensk˝m ohlasom. Prejavilo sa to okrem iného aj  bo-

hatou úËasùou na spomÌnanej inaugurácii nového pracoviska. ZúËastnili sa na Úom nie-

len ötudenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorÌ budú hlavn˝m adresátom aktivÌt 

CEILA, ale aj  akademickÌ funkcionári a uËitelia univerzity, slovenskÌ hispanisti 

a hispanofili, zástupcovia inötitúciÌ ötátnej správy, ako aj  predstavitelia diplomatick˝ch 

zastupiteæstiev deviatich iberoamerick˝ch krajÌn akreditovan˝ch na Slovensku. 
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