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V dňoch 8. – 10. júna 2017 sa v poľskej
Wrocławi uskutočnila konferencia
City and the Process of Transition from
Early Modern Times to the Present, teda
Mestá v procese premien od raného novoveku po súčasnosť. Organizátormi
vedeckého podujatia boli Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX i XX
wieku im. Adama Galosa Uniwersytetu Wrocławskiego, Inštitút histórie
Fakulty historických a pedagogických
vied Vroclavskej univerzity (Instytut
Vroclavská univerzita.
Historyczny Wydziału Nauk HistoFoto Michaela Kurinovská
rycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – IH FHaPV
VU) a Inštitút románskej filológie
FHaPV VU (Instytut Filologii Romańskiej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego). Medzinárodná interdisciplinárna konferencia vytvorila
široký priestor na prezentáciu výsledkov vlastných výskumov doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z rôznych odborov a krajín.
Cieľom konferencie bolo umožniť
odprezentovať príspevky týkajúce sa
Inštitút histórie Fakulty historických a
správania obyvateľov miest, od zapedagogických vied Vroclavskej univerzity.
čiatku raného novoveku, čeliacich neFoto Michaela Kurinovská
dostatku stability vyplývajúcej hlavne
z narastajúcej urbanizácie a globalizácie. Podľa chronologického zaradenia skúmanej problematiky bolo podujatie rozdelené na dve časti – na témy spadajúce pod
raný novovek (kde boli zaradené aj príspevky týkajúce sa 19. a začiatku 20. storočia)
a dejiny od roku 1918 po súčasnosť. Rokovania prebiehali súčasne v troch sekciách
– sekcii s rokovacím jazykom poľským, francúzskym a anglickým. Spolu bolo na
podujatie prihlásených 81 príspevkov, no nie všetky – pre neúčasť referujúcich –
odzneli. Na konferencii sa stretli vedci z rôznych krajín – Poľska, Ruska, Ukrajiny,

Rokovanie v medzinárodnej sekcii. Foto Magdalena Gibiec

Organizátori pre zúčastnených pripravili aj zaujímavý spoločenský program –
podvečerné posedenia, v posledný deň konferencie bola pre zahraničných účastníkov tiež pripravená exkurzia po meste Vroclav. Záverom možno zhodnotiť, že
konferencia priniesla nové zistenia, tiež umožnila a podnietila vzájomné kontakty
medzi historikmi z rôznych častí sveta.
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Spojených štátov amerických, Chorvátska, Izraela, Grécka, Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzska či Slovenska.
Konferenciu otvoril dekan FHaPV VU prof. Przemysław Wiszewski a riaditeľ IH
FHaPV VU prof. Rościsław Żerelik. Po úvodnom príspevku venujúcom sa urbánnym dejinám v spojitosti s otázkami týkajúcimi sa zdravia vo Versailles v 17. a 18.
storočí, kde neustála prítomnosť panovníka a súdu vyžadovala na ten čas špeciálne
hygienické opatrenia (prof. Chantal Grell – La ville de Versailles aux XVIIe et XVIIIe
siècle: l‘envers du décor. Problèmes d‘urbanisme et de salubrité), už rokovania prebiehali
v jednotlivých sekciách. V rámci medzinárodnej sekcie, ktorej rokovanie sa uskutočnilo na pôde IH FHaPV VU vystúpila aj doktorandka IH Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Mgr. Michaela Kurinovská s príspevkom týkajúcim sa
súdnictva v Provincii XIII spišských miest – konkrétne sexuálnych deliktov a ich
riešení v rokoch 1570 – 1670.
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