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Plagát IH FF propagujúci podujatie

Dňa 8. februára 2017 Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (IH FF PU) otvoril už po siedmykrát svoje
brány záujemcom o štúdium histórie podujatím Jeden deň vysokoškolákom, s podtitulom Po
stopách histórie Prešova. Zaujímavého programu sa zúčastnili predovšetkým študenti
gymnázií a stredných škôl z Prešovského
a Košického kraja.
Študentov a ich vyučujúcich privítala
riaditeľka IH FF PU, doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, ktorá všetkým zúčastneným popriala podnetne a príjemne strávený deň na
pôde inštitútu a fakulty. Následne sa slova
ujala Mgr. Marcela Domenová, PhD., ktorá
v stručnosti predstavila auditóriu IH a možnosti štúdia v jeho jednotlivých študijných
programoch. Po skončení prezentácie nasledoval blok dvoch zaujímavých, odborno-popularizačných prednášok z pera peda-
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gogicko-výskumných pracovníkov
IH. Tematicky boli zamerané, ako to
podtitul podujatia napovedá, na históriu mesta Prešov. Ako prvý vystúpil Doc. PhDr. Marián Vizdal, CSc.,
s prednáškou Prešovská Mezopotámia
ako praveký životný priestor. Po ňom sa
predstavila Mgr. Annamária Kónyová, PhD. prednáškou Krvavé prešovské divadlo a jeho obete. Vybraní študenti jednotlivých škôl mali možnosť
svoje znalosti preveriť v zábavnom
kvíze a získať zaujímavé ceny. Tie im
odovzdala riaditeľka IH, doc. PhDr.
Ľ. Harbuľová, ktorá všetkých študentov taktiež pozvala na prehliadku
areálu Prešovskej univerzity, priestorov IH a Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického
výskumu PU. Následne bola pre zúčastnených pripravená moderovaná
odborná exkurzia po historickom
centre mesta Prešov.
Podujatie Jeden deň vysokoškolákom: Po stopách histórie Prešova, sa
nieslo v podnetnej a veľmi príjemnej
atmosfére. Svojím programom priblížilo menej známe, no o to zaujímavejšie kapitoly z dejín Prešova, ako aj
ponúklo možnosť stať sa na jeden
deň študentom Inštitútu histórie.
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