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E d i t o r i á l

Na stretnutí zástupcov riešiteľských organizácií projektu EDUKS (Európske dimenzie 
umeleckej kultúry Slovenska, operačný program Výskum a vývoj, kód ITMS 26240120035, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, projekt spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja), venovanom diskusii o kultúrnohistoric-
kom programe pripravovaného centra excelentnosti v Slovenskej akadémii vied, sa prítomní 
bádatelia zhodli na potrebe zachovať rozmanitosť individuálnych interpretačných jazykov 
jednotlivých vied o umení a kultúre so súčasným zohľadnením spoločnej antropologickej 
roviny humanitného výskumu. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžadovalo presnejšie opísať me-
todologické východiská pripravovaného výskumu. Tomuto účelu slúžila jednodňová vedec-
ká konferencia, na ktorej riešitelia predstavili vlastné pohľady na jazykovú a terminologickú 
stránku kultúrnohistorického bádania. Špeciálne číslo World Literature Studies prináša výber 
príspevkov, ktoré odzneli na spomínanej konferencii.

Pri hľadaní prienikov jednotlivých bádateľských programov a pri vytváraní bázy pre kom-
plexný interdisciplinárny a transdisciplinárny výskum v oblasti dejín kultúry je dôležité de-
finovať existujúcu úroveň predporozumenia, ktorá môže slúžiť ako platforma pre metodicky 
aktuálne kultúrno-historické výskumy. Požiadavka metodického pluralizmu sa pritom spája s 
potrebou vzájomnej komunikácie o konkrétnych umelecko-historických, kultúrno-historic-
kých a kultúrno-antropologických poznatkoch. Keďže poznatky jednotlivých disciplín sú čas-
to formulované pomocou terminológie, definovanej v rámci ich autonómneho historického 
vývoja, žiada sa spýtať, do akej miery sú jazyky jednotlivých disciplín zaujímavé a zrozumi-
teľné aj pre predstaviteľov iných vied o umení a kultúre. Okrem terminológie sa predmetom 
odbornej diskusie môžu stať aj rôzne uhly pohľadu na spoločné problémy kultúrnej identity v 
jej rôznych dimenziách (individuálna, skupinová, národná, európska atď.) a umeleckých pre-
javoch. Dôležitými spoločnými témami sú aj kultúrne dedičstvo a kultúrna pamäť. V rámci 
ďalších interdisciplinárnych diskusií, ktoré ústia do spolupráce výskumníkov z oblastí lite-
rárnej vedy, dejín výtvarného umenia, teórie a dejín divadla a filmu, hudobnej vedy ako aj 
areálových štúdií bude potrebné presnejšie zmapovať a opísať hraničné oblasti výskumného 
záujmu, ich prieniky a viesť dialóg o jednotlivých bádateľských programoch.
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