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Posledný aprílový týždeň sa na Prešovskej univerzite niesol v duchu mnohých
tradičných podujatí, akými bol Akademický Prešov, Unipofest, Unipoday, Futbalová miniliga a na Filozofickej fakulte Študentská vedecká a umelecká konferencia.
26. apríla 2017 sa po inštitútových kolách uskutočnil 13. ročník fakultného kola tohto podujatia, kde odborné príspevky od študentov zazneli vo viacerých sekciách.
Osobitnú sekciu tvorili referáty študentov všetkých troch stupňov štúdia Inštitútu histórie Filozofickej fakulty, ktorá, čo sa týka účasti patrila k tým najpočetnejším. Z tohto dôvodu boli príspevky od študentov rozdelené do dvoch podsekcií,
tvorených študentmi bakalárskeho a magisterského a osobitne študentmi doktorandského štúdia. Prezentácia výsledkov vedeckej práce študentov bola v sekcii
histórie zaujímavá aj tým, že v rámci dobrej spolupráce Inštitútu histórie FF PU
s Inštitútom histórie a archivistiky na Univerzite Pedagogiky v Krakove (Instytut
historii i archiwistyki Uniwersytetu Pedadogicznego im. Komisii edukacji narodowej v Krakowie) sa študentskej vedeckej a umeleckej konferencie v rámci sekcie
histórie zúčastnili aj študenti bakalárskeho a magisterského štúdia. Osem poľských
študentov prednieslo svoje referáty v poľskom jazyku, pričom v príspevkoch boli
prezentované parciálne témy, o ktorých naši študenti nemajú také veľké vedomosti,
ale platilo to samozrejme aj v opačnom prípade. Takéto spoločné vedecké podujatie
bolo pre obidve strany zaujímavou skúsenosťou. Prinieslo recipročný pohľad na aktuálne a preferované témy výskumu na obidvoch univerzitných pracoviskách, pre
študentov poskytlo možnosť získať skúsenosti na vedeckom fóre aj s medzinárodnou účasťou, získať skúsenosti a nové kontakty. Táto,inovácia“ sa možno stane aj začiatkom podobnej, obojstrannej spolupráce i v oblasti študentskej vedeckej činnosti.
Príspevky študentov poskytli pestrú paletu tém z rôznych odborov (história,
etnografia, archívnictvo, archeológia), časových období a tematických okruhov,
zastúpené boli príspevky z najstarších dejín, dejín stredoveku, novoveku, pričom
najpočetnejšie bolo zastúpenie príspevkov z dejín 19. a 20. storočia. Svojich kolegov
si prišli vypočuť aj ostatní študenti Inštitútu histórie a dúfajme, že sa nechali nimi
inšpirovať aktívnou účasťou na Študentskej vedeckej a umeleckej konferencii v nasledujúcom akademickom roku.
V rámci prvej podsekcie, kde bolo predsedníctvo tvorené Mgr. Annamáriou Kónyovou, PhD., doc. Jánom Adamom, PhD. a PhDr. Jánom Džujkom, PhD. odzneli
tieto referáty: Veronika Kučmašová: Zvony – ako epigraficko-historický prameň v gréckokatolíckych chrámoch Sninského dekanátu, Marta Zalogowska: Etnograficzne relikty
kultury bojkowskiej w Polsce, Samuel Dušenko: Thomas Paine a jeho dielo Práva človeka,
Michal Regiec: Szkolenie koni bojowych w dawnej Polsce, Andrea Pavlanská: Vývoj dejín
ruského baletu v období Mikuláša II. (1894 –1917), Karolina Palka: Anna Boleyn –„czarownica“ czy dobra królowa?, Matúš Majerčák: Obraz Stalingradskej bitky na stránkach
denníka Slovák, Karolina Mrowczyk: Maria Antonina Enfant Terrible? Vojtech Hami:
Československé opevnenia na Slovensku, Marcelina Bukowiec: „W zdrowym ciele zdrowy
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duch!“ Zary dzialanosci Towarystwa Gimnastycnego,Sokol“, Jana Hakošová: Spomienky
na proces s Rudolfom Slanským, Aleksandra Biela: Kalendrze staropolskiej ako źrodloo
wczesnej wiedzy medycznej, Zbigniew Razowski: Sztetl-enklava czy dzielnica? Analiza
przypadku na prykladzie Chrzanova w latach 1918-1939, Sylwia Garzel: Czybedziesz na
balu u Dietla? Zycietowarzyskie i obyczaje Krakowa za Jozefa Dietla.
Doktorandskú podsekciu viedlo predsedníctvo zložené z nasledujúcich pedagógov Inštitútu histórie: doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., doc. PhDr. Ján Mojdis,
CSc., PhDr. Peter Kovaľ, PhD. a s referátmi vystúpili: Matúš Vojna: Obec Petrovce
nad Laborcom vstredoveku a ranom novoveku, Veronika Drábová: Informácie o židoch na
stránkach prešovskej mestskej knihy, Dávid Palaščák: Porovnanie gréckokatolíckeho duchovenstva na konci 18. storočia a na konci 19. storočia, Lukáš Hedmeg: Pôsobenie Mikuláša Schneidera-Trnavského na pôde slovenského spolku Detvan v Prahe, Lýdia Miroľová:
Kultúrno-spoločenský život slovenských študentov pôsobiacich na univerzite v Edinburghu
na začiatku 20. storočia, Martin Hajduk: Židovské obyvateľstvo Košickej veľžupy vrokoch
1923 –1928, Erik Ondria: Vzťahy Cyperskej republiky a Spojených štátov amerických na
začiatku 60. rokov 20. storočia.
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