KRONIKA

Erasmus+ mobilita, prednášky
dr hab. prof. Wacław WIERZBIENIEC
a doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph.D.
Prešov, 2. – 3. máj 2017

V prvý májový týždeň Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (IH
FF PU) v Prešove privítal na svojej pôde dve vzácne návštevy. V rámci učiteľských
mobilít programu Erasmus+ realizovali prednášky pre študentov odboru história,
dejepis a archívnictvo dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec z IH Rzeszowskej univerzity a Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., dekanka FF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem.
Rzeszowská univerzita patrí medzi pracoviská, s ktorými IH FF PU v Prešove
má už dlhoročnú spoluprácu a prof. Wacław Wierzbieniec vždy s radosťou prijíma
pozvania na rôzne vedecké podujatia v Prešove. Na pôde PU odzneli jeho viaceré
prezentácie vždy s pozitívnou odozvou. Pán profesor sa v profesionálnej oblasti
zameriava na dejiny cirkvi, dejiny a kultúru Židov v 19. a 20. storočí na teritóriu
Poľska. Svoju ostatnú prednášku preto zameral na vykreslenie okolnosti vzniku,
pôsobenia a momentálneho stavu zachovania židovských synagóg, modlitební
a cintorínov v regióne Haliča. Svojou erudovanosťou, zanietenosťou pre tematiku
a viacerými názornými predmetmi značne zaujal všetkých poslucháčov, študentov
IH v Prešove.
Vzácnou návštevou pre IH bol prednáškový pobyt doc. Michaely Hrubej, Ph.D.,
ktorý potvrdil dobrý štart v nadväzovaní vzájomných vzťahov medzi Katedrou
histórie FF UJEP v Ústí nad Labem a IH FF PU v Prešove zakotvený podpisom
bilaterálnej zmluvy v rámci programu Erasmus+ na konci roku 2016. Dekanka FF
v Ústí nad Labem je poprednou českou historičkou špecializujúcou sa na dejiny
stredovekých a ranonovovekých miest. Zameriava sa v nich hlavne na objasnenie
a vykreslenie problematiky každodenného života a fungovania mestskej spoločnosti. Pre študentov IH si pani docentka Hrubá pripravila mimoriadne atraktívnu tému
zo života ranonovovekých miest – pivo. Aj keby sa zdalo, že príprava a konzumácia
tohto nápoja je len hospodárskou záležitosťou, tak v prednáške bolo zdôraznené, že
pivo bolo súčasťou aj kultúrnych a politických dejín českých krajín. Pani dekanka
objasnila spôsob výroby piva, vznik prvých pivovarov a stav zachovania hmotných
historických pamiatok na túto činnosť v súčasnosti.
Študenti IH FF PU prejavili o prednášky realizované v rámci programu Erasmus+
záujem a otázkami prehĺbili diskusiu o prednášaných témach. Záujem súvisel
s atraktívnosťou problematík, ale s určitosťou ho podnietil aj spôsob ozvláštnenia
výučby v rámci klasického akademického roka. Veríme, že prednáškové pobyty
zahraničných kolegov pomôžu motivovať študentov k ich mobilitám v zahraničí.
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