Slovo na úvod
Vážení čitatelia! Internetový časopis Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (IH FF PU) v Prešove Dejiny pokračuje už 13. ročníkom. Dovoľujeme
si Vám predstaviť jeho prvé číslo v roku 2018. Aj tentoraz sme zachovali tradičnú
obsahovú štruktúru a máte možnosť si prečítať zaujímavé štúdie, dozvedieť sa viac
o historických postavách zakomponovaných do určitého dejinného obdobia či spoznať názory súčasného slovenského historika.
Štúdia Matúša Vojnu patrí k prácam o regionálnych dejinách a je zameraná
na dejiny obce Petrovce nad Laborcom v troch storočiach obdobia stredoveku od
prvej písomnej zmienky o obci až po rok 1526. Druhý príspevok v rubrike Štúdie je
dielom Patrika Derfiňáka, ktorý je jedným z mála východoslovenských historikov
venujúcich sa hospodárskym dejinám Slovenska. Jeho text mapuje obchodné aktivity a celkovú činnosť najstaršieho úverného družstva v Prešove v rokoch 1887 až
1950. Príspevok zachytáva rozvoj takého typu obchodu a problémy, ktorým členovia
museli čeliť v medzivojnovom období v čase hospodárskej krízy či v čase druhej
svetovej vojny.
Rubrika Ľudia a doba pozostáva z dvoch článkov, resp. z vykreslenia dvoch historických osobností. Libuša Franková predstavuje občiansko-národné postoje Jána
Nepomuka Bobulu, slovenského politika, redaktora, publicistu a podnikateľa, ktorý
patril k popredným členom ideového prúdu slovenskej politiky druhej polovice 19.
storočia – Novej školy slovenskej. Centrom pozornosti Luciány Hoptovej bol Michal
Zabejda-Sumický, predstaviteľ bieloruskej emigrácie pôsobiacej v Československu
po druhej svetovej vojne, resp. ešte aj v čase existencie Protektorátu Čechy a Morava.
Išlo o popredného bieloruského operného speváka s pohnutým osudom, ktorý prežil viacero kritických období a stal sa uznávaným umelcom európskeho formátu.
Prvé číslo časopisu Dejiny v roku 2018 je obohatené aj o rozhovor so slovenským
historikom prof. PaedDr. Štefanom Šutajom, DrSc. Rozhovor realizoval Maroš Melichárek a svoje interview nasmeroval do dvoch rovín. Prvú označil ako možnosti
a perspektívy stredoeurópskej histórie a druhú ako súčasný stav vzdelávania študentov v historickej vede.
Rubrika Predstavujeme tentoraz prezentuje Historickú fakultu Univerzity Ivana
Ohijenku v Kamenci-Podoľskom na Ukrajine. Z textu sa dozvieme o vzdelávacej,
vedecko-výskumnej a výchovnej činnosti tohto vysokoškolského pracoviska.
Päť príspevkov od troch autorov obsahuje už tradičná rubrika Pripomíname
si. Tentoraz sú texty zamerané na vykreslenie dejinných zaujímavostí a osobností
z prostredia regiónu Šariš. Recenzie a anotácie upriamujú pozornosť na zaujímavé
knižné publikácie, ktorých autormi či zostavovateľmi sú aj členovia IH FF PU v Prešove. Už klasickou rubrikou, uzatvárajúcou každé číslo časopisu Dejiny, je Kronika.
V nej sa môžete dozvedieť o zaujímavých akciách vedeckého charakteru konaných
na pôde inštitútu a na iných slovenských historických pracoviskách.

× Siena Piazza del Campo. Foto: Nadežda Jurčišinová

Kronika, a celé prvé číslo časopisu Dejiny, potvrdzuje fakt, že IH FF PU je neustále činný vo vedecko-výskumnej a organizačnej činnosti a patrí tým medzi popredné
historické pracoviská na Slovensku. Prajeme Vám, milí čitatelia, aby aj tohoročné
prvé číslo časopisu bolo príjemným a zaujímavým čítaním.
Peter Kovaľ

