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V roku 2016 navštívili mesto Prešov a Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity (IH FF PU) v Prešove kolegovia z Katedry historie FF Univerzity J. E.
Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, menovite vedúci katedry, doc. Martin Veselý,
Ph.D., a zástupca vedúceho katedry a koordinátor Erasmus+ Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
Pôvodným cieľom ich návštevy bolo nadviazanie pracovných kontaktov, hľadanie
spoločných prienikov vo vedeckovýskumnom smere, konferenčných aktivitách, ale
aj na úrovni študentských či učiteľských mobilít.
V nadväznosti na ich pracovný pobyt v Prešove a podpísanie zmluvy s ich pracoviskom, sa realizovala učiteľská mobilita Erasmus+ na katedre historie v Ústí nad
Labem v termíne 3. – 6. apríl 2017, a to dvoma členmi IH FF PU v Prešove, ktorými
boli Erasmus+ koordinátor IH FF PU v Prešove PhDr. Peter Kovaľ, PhD., a vedúca
katedry archívnictva, zástupkyňa riaditeľky IH FF PU v Prešove Mgr. Marcela Domenová, PhD. Na pôde FF UJEP ich prijali dekanka FF UJEP doc. PhDr. Michaela
Hrubá, Ph.D., a prodekan pre vedu a vonkajšie vzťahy Mgr. David Tomíček, Ph.D.
Následne im boli predstavení členovia katedry histórie. Spoločné pracovné stretnutia
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a rokovania sa viazali na predstavenie oboch pracovísk, aktuálne
vedecké smerovanie pracovísk či
možnosti užšej spolupráce v budúcnosti.
Hlavným cieľom učiteľskej
mobility je zrealizovanie stanovenej výučby, v tomto prípade
na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Po dohode
s vedením katedry pedagógovia
z Prešovskej univerzity prezentovali schválené prednášky. Išlo
PhDr. Peter Kovaľ, PhD., v areáli školy
o témy zaujímavé pre české prostredie s dôrazom na regionálne
dejiny a mesto Prešov. PhDr. P.
Kovaľ, PhD., predstavil situáciu
v meste Prešov v prvých týždňoch
a mesiacoch po vyhlásení Československej republiky v roku 1918,
Mgr. M. Domenová, PhD., sa zamerala na výsledky výskumu
k téme spoločensko-demografických a politicko-hospodárskych
pomerov mesta Prešov v období
neskorého stredoveku. Po každej z prednášok bol priestor na
Korunovačné klenoty – múzeum
diskusiu. Možno konštatovať, že
študenti prejavili o dané oblasti záujem najmä z pohľadu komparatistiky, hľadania
paralel v dejinách miest a ich obyvateľov na Slovensku a v Čechách v jednotlivých
dejinných obdobiach, etnických, spoločenských a kultúrnych pomeroch.
Okrem toho obaja pedagógovia osobitne zrealizovali pre študentov UJEP aj prezentáciu IH FF PU v Prešove, možností štúdia histórie, archívnictva, kultúrneho
dedičstva a učiteľstva akademických predmetov – dejepisu v kombinácii na PU
v Prešove s cieľom motivovať študentov UJEP k aktívnemu využitiu programu mobilít Erasmus+.
Kolegovia z Katedry historie FF UJEP v Ústí nad Labem pre kolegov z Prešova
pripravili aj odborný sprievodný program, v rámci ktorého predstavili zaujímavé
historické pamätihodnosti miest Ústí nad Labem a Litoměřice, vrátane pamäťových
inštitúcií.
Parciálnym výsledkom mobility na Katedre historie FF UJEP bol záujem našich
českých kolegov o pokračovanie v nadväzovaní pracovných kontaktov a vzťahov.
Tie sa odrazili v učiteľskej mobilite dekanky fakulty doc. PhDr. M. Hrubej, Ph.D.,
na IH FF v Prešove a zároveň participácii IH na organizovaní exkurzie študentov
Katedry historie FF UJEP na východnom Slovensku v máji 2017, ktorú koordinovala
autorka tohto príspevku.
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