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V dňoch 24. – 26. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnila študentská vedecká
konferencia Vzdelanosť a jej premeny v dejinách. Organizačne ju pripravilo študentské
združenie Cultura Nostra, pod patronátom Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a jej filozofickej fakulty. Táto udalosť bola súčasťou už pravidelného cyklu konferencií študentských historických spolkov z rôznych univerzít z Česka a Slovenska.
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Účastníci konferencie Vzdelanosť a jej premeny v dejinách

Konferenciu otvoril prorektor UK pre rozvoj, doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,
a jej samotné dianie bolo situované v reprezentatívnych priestoroch Auditória
Maximum na Šafárikovom námestí. Program konferencie bol rozdelený do troch
blokov. Prvý blok otvoril Juraj Kuchárik príspevkom o mimoškolských metódach
výučby dejín v múzeu, s názornými ukážkami. Zastúpenie filozofického smeru výučby prezentovala Zuzana Zelinová príspevkom Od Cheiróna k Sokratovi – postava
vychovávateľa v sokratovskom myslení. Následne predstavil Adam Sarlós problematiku zatvorenia platónskej akadémie v roku 529 cisárom Justiniánom. Jakub
Kuruc predstavil stručne a výstižne fungovanie Univerzity Istropolitany. Na záver
prvého bloku vystúpil Peter Ondreička, ktorý predstavil najvýznamnejších predstaviteľov spisov o honoch na čarodejnice.
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Druhú sériu blokov otvoril Filip Hrbek svojou analýzou protimorových opatrení
a protimorových písomností v českých krajinách v 16. a 17. storočí. Lukáš Hedmeg
priblížil auditóriu príčiny, spôsoby, formy a dôsledky (samo)vzdelávacej činnosti
v slovenskom spolku Detvan do vypuknutia prvej svetovej vojny. Školám, ktoré
pôsobili v Topoľčanoch od polovice 19. storočia do začiatku 20. storočia sa venoval
Jozef Píry.
Keďže diskusia na konci druhého bloku sa predĺžila, tak sa príspevok Dany
Šmajstrlovej o výučbe národných dejín a koncepcií čechoslovakizmu v prvej
Československej republike presunul do záverečnej časti konferencie. Matúš Kaščák
prezentoval prínos Knihovňe univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1919
– 1938. Matúš Burda predstavil prostredníctvom zápiskov v školskej kronike obecnú školu v obci Ruská Kajňa. Konferenciu uzavrel Erik Ondria, ktorý analyzoval
a porovnal výučbu cyperských dejín z pohľadu tak cyperských Grékov, ako aj cyperských Turkov. Po jednotlivých prednesených referátoch, ktoré v blokoch odzneli
nasledovala zaujímavá a podnetná diskusia.
V každom z troch dní konania konferencie bol po ukončení oficiálneho programu pre vystupujúcich študentov bakalárskeho, magisterského, doktorandského
štúdia a ostatných prítomných zástupcov jednotlivých historických spolkov pripravený zaujímavý kultúrny program. Záverečný deň stretnutia historických spolkov
patril zhodnoteniu celého priebehu podujatia. Možno konštatovať, že všetky prezentované príspevky obohatili poznanie účastníkov konferencie a priniesli mnoho
nových podnetov pre ďalšiu spolkovú, ako aj odbornú činnosť. Na záver by sme radi
vyjadrili poďakovanie usporiadateľom zo združenia Cultura Nostra za pozvanie
a vydarené zorganizovanie tejto konferencie.
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