
Dňa 26. októbra 2011 sa na pôde FF UKF v Nitre konala 

prednáška doc. A. Abidjanova z Národnej univerzity 

Uzbekistanu na tému Proces globalizácie a jeho vplyv na 

kultúrne procesy v Uzbekistane. Organizátormi podujatia boli 

Katedra filozofie a Katedra kulturológie. Doc. A. Abidjanov je 

pedagógom FF NUU, kde vyučuje filozofické problémy 

antropológie, politickú filozofiu a teóriu občianskej 

spoločnosti. Okrem toho sa venuje spoločenským zmenám 

v strednej Ázii po rozpade ZSSR, problémom kultúry, 

globalizácie, procesu demokratizácie a i. Počas svojej 

pedagogickej a výskumnej praxe prednášal na viacerých 

univerzitách predovšetkým v USA. V rámci projektu Erasmus 

Mundus MANECA  pôsobí v súčasnosti na Katedre filozofie 

FF UKF v Nitre. 

V úvode svojej prednášky doc. Abidjanov vysvetlil základnú 

terminológiu, s ktorou sa rozhodol operovať (kultúra, globalizácia) a spôsob, akým mal danú 

problematiku riešiť. Od predstavenia Uzbekistanu (geografie, histórie, demografie, ekonómie, 

etnickej a konfesionálnej štruktúry) prešiel k priblíženiu súčasných kultúrnych procesov 

v krajine. Poukázal na globalizačné tendencie prejavujúce sa v uzbeckej kultúre a spoločnosti 

a ich vplyv na jednotlivé zložky kultúry (jazyk, náboženstvo, vzdelávanie, masovú kultúru, 

umeleckú tvorbu). Uzbekistan predstavil ako krajinu, ktorá je tradičnejšia a zdržanlivejšia vo 

vzťahu k západnej masovej kultúre a globalizácie. Poukázal na to, že mediálny priestor 

Uzbekistanu nie je natoľko zaťažený celosvetovo rozšírenými televíznymi formátmi ako je 

tomu na Slovensku. Vysvetlil, že globalizácia so sebou prináša pozitíva aj negatíva. Ako 

negatívum uviedol vplyv globalizácie na náboženstvo a s tým súvisiaci vplyv náboženského 

fundamentalizmu a medzinárodného terorizmu, ktoré viedli k teroristickým a bombovým 

útokom v krajine v 90. rokoch 20. storočia a opätovne v rokoch 2001 a 2004. Podľa jeho slov 

je kultúra Uzbekistanu „viac zameraná na seba“ a „viac sebestačná“ v porovnaní so 

všeobecnými tendenciami vo svete. Zaujímavá prednáška doc. Abidjanova priniesla nový 

pohľad na globalizačné tendencie vo svete z pohľadu stredoázijskej moslimskej republiky a 

vyvolala intenzívnu diskusiu a záujem publika. 

Následne bola zodpovedaná séria otázok, ktoré 

priniesli úvahy nad možnosťami smerovania 

kultúrnych procesov v Uzbekistane v budúcnosti 

a podielu globalizácie na nich.         

Na záver by sme sa chceli poďakovať doc. 

Abidjanovi za zaujímavú a podnetnú prednášku, 

vedeniu Katedry filozofie a  kulturológie a 

organizátorom podujatia (doc. V. Jakubovská, 

PhD., Mgr. J. Palitefka, PhD., Mgr. M. 

Kudlačáková), študentkám  z Katedry tlmočníctva (Bc. K. Magáthová, Bc. A. Pindrochová 

a Bc. L. Páleniková)  a  všetkým prítomným za účasť a zainteresovanú diskusiu. 

PhDr. Anna Mravcová (Katedra filozofie), Mgr. Kristína Jakubovská (Katedra kulturológie) 


