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V poslednom čísle nášho časopisu Človek a spoločnosť sme sa rozhodli vykonať revíziu našich
vedeckovýskumných zámerov a sprostredkovať „internetovej verejnosti" výsledky Spoločenskovedného
ústavu SAV v Košiciach za rok 1998. Predkladané príspevky sú pohľadom riešiteľov, a autorov príspevkov,
na svoju činnosť a boli prednesené na seminári, stretnutí riešiteľov, vedeckovýskumných projektov v
rámci SvÚ SAV v decembri 1998. Príspevky neboli podrobované ďalšej oponentúre, mimo diskusie, ktorá
odznela na seminári a ktorá tiež svojim spôsobom pomohla korigovať a upresniť predkladané hodnotenia.
Z hľadiska Spoločenskovedného ústavu SAV bol rok 1998 ďalším z tých, pre ktoré platí, že
najvýznamnejším úspechom ústavu je, že za sme za daných podmienok prežili. Toto tvrdenie však
jednoznačne platí len pre materiálne zabezpečenie činnosti ústavu.
Ústav sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti opieral o kľúčové projekty, ktoré získali, aj keď symbolickú,
predsa len dôležitú, podporu od grantovej agentúry VEGA. Práve rozdelenie na granty bolo rozhodujúcim
pre zoradenie príspevkov časopise. V roku 1998 boli na ústave riešené tieto granty VEGA.
1. Úloha sociálnych a implicitných noriem v stratégiách správania. (The role of social and imlict norms in
the behavioral strategies) č. 2/4168/98, Doba riešenia 1997 - 1999. Zodpovedný riešiteľ: Doc. Jozef
Výrost, CSc.
2. Postavenie nemeckej minority v regióne Spiša v rokoch 1918 - 1948. (Status of German minority in the
region of Spiš in years 1918 - 1948 ), č. 2/4167/98, Doba riešenia 1997 - 1999. Zodpovedný riešiteľ: Dr.
Soňa Gabzdilová, CSc.
3. Medzigeneračná pamäť ako mediátor formovania nových identít v procese transformácie slovenskej
spoločnosti. (Intergeneration memory as the mediator for the formation of new identities in the
process of transformation of Slovak society)., č. 95/5305/530/98, Doba riešenia 1996 - 1998.
Zodpovedný riešiteľ Dr. Viera Bačová, CSc.
4. Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 - 1954 (Minority policy and ethnic
minorities in Slovakia in years 1945 - 1954), č. 2/5145/98, Doba riešenia 1998 - 2000. Zodpovedný
riešiteľ: Dr. Marián Gajdoš, CSc.
Okrem toho sa pracovníci ústavu podieľajú na riešení ďalších projektov v spolupráci so zahraničnými
partnermi. Sú to najmä projekty
1. Slováci v Maďarsku. (Slovaks in Hungary) Dvojstranný projekt. Partnerské pracovisko Výskumný ústav
Zväzu Slovákov v Maďarsku v Békéšskej Čabe.
2. The construction/perception of ethnicity in terms of primordialism and situationism: An Examination of
the Ethnic Beliefs of University Teachers in the UK, Slovakia and Australia.
3. Slovníková príručka k československým dejinám 1945 - 1989. ( The dictionary guide to the
Czechoslovakian history 1945 - 1989).Spolupracujúca inčtitúcia Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha.
Spolupracujúca inčtitúcia Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha.
4. Migrácia národnostných menšín na Slovensku a v Čechách v rokoch 1945 - 1954 (The migration of
ethnic minorities in Slovakia and Cyechland during the zears 1945 - 1954) v spolupráci s Ústavom pro
soudobé dějiny AV ČR.
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V roku 1998 sa začali prípravné práce na spoločnom projekte Slováci na Ukrajine, Ukrajinci na Slovensku,
ktorý by mal ústav riešiť v spolupráci so Sociologických ústavom NANU v Kyjeve.
Z hľadiska celkovej publikačnej činnosti ústavu je možné považovať rok 1998 za úspešný. Sedemnásť
vedeckých a odborných pracovníkov ústavu vyprodukovalo 1 monografiu doma 1 v zahraničí, 13 kapitol v
monografiách publikovaných doma a 4 v zahraničí. Bolo vypublikovaných 10 vedeckých prác v
periodikách evidovaných Current Contents a 22 ďalších vedeckých štúdií v periodikách doma a v
zahraničí. Ďalších 16 príspevkov bolo publikovaných v posudzovaných zborníkoch z podujatí doma a v
zahraničí. Pracovníci ústavu predniesli 59 prednášok na vedeckých podujatiach. Podrobné údaje o týchto
aktivitách sú v Správe o činnosti ústavu SAV, ktorá je prístupná na Predsedníctve Slovenskej akadémie
vied a v knižnici Spoločenskovedného ústavu SAV.
To sú snáď najdôležitejšie údaje pre širší kontext predkladaných príspevkov o plnení jednotlivých
vedeckovýskumných úloh pracovníkov Spoločenskovedného ústavu SAV.

2

