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V súčasných podmienkach integrujúcej sa Európy, formovania multietnickej spoločnosti vystupujú do
popredia, okrem iných, otázky národnej identity. V tomto zmysle obsahové zameranie medzinárodnej
vedeckej konferencie "Otázky národnej identity - determinanty a subjektívne vnímanie v podmienkach
súčasnej multietnickej spoločnosti" bolo viac než aktuálne. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 6. a 7.
novembra 2001 v priestoroch Slezského ústavu Slezského zemského múzea v Opave. Jej organizátormi
boli Slezský ústav Slezského zemského múzea v Opave a Dokumentačné a informačné stredisko Rady
Európy pri Európskom informačnom stredisku UK v Prahe.
Pretože na konferenciu bolo prihlásených vyše 70 účastníkov s príspevkami, organizátori veľmi šikovne
rozdelili konanie konferencie do spoločného zasadania, ktoré prebiehalo do poobedia prvého dňa, a do
zasadania v sekciách. Úvodný prejav predniesol riaditeľ Slezského ústavu SZM doc. PhDr. Rudolf Záček,
DrSc. V rámci spoločného zasadania vystúpilo ešte ďalších desať referujúcich z Poľska, Čiech a Slovenska.
Na záver spoločného zasadnutia prebehla zaujímavá a v mnohom podnetná diskusia. Vo vzťahu k
podmienkam na Slovensku boli pertraktované okrem iných otázky regionálnej a národnej identity, ich
význam a miesto v minulosti a v súčasnosti. Diskutujúci poukázali i na možnosť vývoja v budúcnosti, kde
sa dá predpokladať vzrast významu regionálnej identity.
Ďalšie jednania konferencie prebiehali paralelne v dvoch sekciách: 5. novembra prvá sekcia - K otázkam
národnej identity; druhá - Otázky koexistencie národov a menšín, Slováci v ČR a menšiny na Slovensku. 6.
novembra účastníci rokovali v rámci uvedenej prvej sekcie so zameraním na jazykovú otázku. Druhá
sekcia bola venovaná podobne ako v prvý deň na otázky koexistencie národov a menšín, ale so zameraním
na menšiny v Poľsku a poľskej menšiny vo svete a pokračovala vysoko aktuálnou problematikou rómskej
otázky. V sekciách prebiehali vždy po ukončení blokov zaujímavé a v mnohom podnetné diskusie. Na
konferencii prednesené referáty a koreferáty budú publikované v zborníku.
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