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Dňa 1. februára 2016 odštartovalo medzinárodné konzorcium, koordinované Výskumným
centrum pre humanitné štúdie Maďarskej akadémie vied, nový výskumný projekt s názvom
COURAGE - ODVAHA.

COURAGE

–

ODVAHA

je

trojročný

medzinárodný výskumný projekt financovaný
Európskou úniou prostredníctvom rámcového
programu Horizont 2020. Celková výška
grantu je 2,5 milióna eur. Cieľom projektu je
vytvorenie prvej digitálnej databázy, online i
offline, súkromných a verejných zbierok v
Európe, ktoré poukazujú na rôzne formy
kultúrnej opozície v bývalých socialistických
krajinách stredovýchodnej Európy, od nástupu
komunistického režimu v regióne až po pád železnej opony. Tento projekt je prevratný v dvoch
základných ohľadoch. Po prvé, vytvorí sa obsiahly elektronický register existujúcich, avšak
roztrúsených zbierok, ktoré dokumentujú históriu a formy kultúrnej opozície v bývalých
socialistických krajinách. Po druhé tieto zbierky budú podrobované analýze v širšom
sociálnom, politickom a kultúrnom kontexte.
Kto je cieľovou skupinou projektu COURAGE? Primárnou cieľovou skupinou je odborná
verejnosť a inštitúcie či vlastníci zainteresovaných zbierok. Projekt COURAGE posilní ich
postavenie tým, že vytvorí komplexnú a ľahko dostupnú zbierku pre širokú medzinárodnú
verejnosť. Druhou cieľovou skupinou je globálna komunita výskumníkov a pedagógov. Im

bude online databáza slúžiť ako učebná pomôcka a brána k ďalšiemu výskumu. Treťou
cieľovou skupinou sú politici Európskej komisie a iných európskych inštitúcií, ktorým bude
COURAGE slúžiť ako impulz pre využitie týchto archívnych fondov na výskum a vzdelávanie.
Aký bude dlhodobý výsledok projektu? Projekt COURAGE využíva rad inovatívnych metód
propagácie, aby oslovil širšiu verejnosť. Medzi jej nástroje patria akademické publikácie,
príručky, správy za jednotlivé krajiny, digitálne úložisko, elektronické informačné zdroje,
podujatia pre verejnosť (putovné a online výstavy, filmové festivaly) a webový portál.

Projekt COURAGE výrazne ovplyvní spôsob nazerania na dejiny éry socializmu v
stredovýchodnej Európe, na históriu útlaku a odporu. Dedičstvo kultúrnej opozície v
bývalých socialistických krajinách je súčasťou celoeurópskej dedičstva, ktoré nám pripomína,
že občianska odvaha vytvára kultúrne hodnoty aj pod nadvládou autoritárskeho režimu.
Projekt COURAGE je prvým projektom financovaným prostredníctvom H2020 v humanitnej
oblasti výskumu, koordinovaným stredo-východoeurópskou inštitúciou. Medzinárodná
spoluprácu riadi hlavný koordinátoro Sándor Horváth spolu s koordinátorom Péterom
Aporom, vedcami z Inštitútu histórie Výskumného centra pre humanitné štúdiá Maďarskej
akadémie vied.

Slovenskú republiku v projekte COURAGE zastupuje Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave a jej Katedra muzikológie, v spolupráci s vedeckými pracovníkmi zo
Slovenskej akadémie vied.
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