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Dňa 25. apríla 2018 sa pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (FF PU) v Prešove prof. PhDr. Vasila Gluchmana, CSc., konala v poradí 14. Študentská vedecká a umelecká konferencia. Toto tradičné podujatie má už svoje pevné
miesto v akademickom živote študentov i pedagógov FF a teší sa veľkej obľube.
Výnimkou nebola ani tohtoročná konferencia, na ktorej sa v niekoľkých sekciách
zúčastnilo niekoľko desiatok študentov bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia z FF PU. Aj na inštitúte histórie prejavujú študenti všetkých troch
stupňov štúdia značný záujem o toto podujatie. Kvôli vysokému počtu študentov,
aj z hľadiska dodržania istej proporcionality obsahu, boli práce rozdelené do dvoch
sekcií, na sekciu pre vystúpenia študentov prvého a druhého stupňa štúdia a sekciu
určenú pre doktorandov inštitútu. Fakultnému kolu predchádzalo inštitútové kolo
usporiadané dňa 4. apríla 2018. Všetci úspešní absolventi inštitútového kola postúpili do fakultného kola, kde svojimi referátmi a prezentáciami ukázali zanietenosť
a snahu rozvíjať svoje schopnosti na poli vedeckého bádania. Tak ako v roku 2017, aj
v tomto roku istým spestrením sekcie histórie sa stalo vystúpenie aj poľských študentov, tentoraz z partnerského pracoviska v Rzeszowe (Instytut Historii, Wydzial
Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski).
V sekcii pre bakalársky a magisterský stupeň boli členkami predsedníctva doc.
PhDr. Libuša Franková, CSc., Mgr. Annamária Kónyová, PhD., a Mgr. Lucia Šteflová,
PhD. V komisii pre doktorandské štúdium boli členmi doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., PhDr. Peter Kovaľ, PhD., a PhDr. Ján Džujko PhD.
V prvej sekcii s referátmi vystúpil Erik Koncz (Pavol II. Balasa), Jana Hakošová
(Židovské obyvateľstvo vo vybraných lokalitách okresu Michalovce), Veronika
Kučmášová (Epigraficko-kampaniologické pamiatky vo vybraných lokalitách Protopresbyteriátu Snina), František Bednár (Ján Cádra ako propagátor záujmov Slovákov
v západnej Európe), Slavomír Klein (Analýza učebnice dejepisu pre 6. ročník základnej školy), Danica Havrillová (K problematike holokaustu v učebniciach dejepisu pre
gymnáziá a stredné školy a stredné odborné školy), Krystina Propola (Starobrzedowcy w politycecaratu w latach 1721 – 1796), Rafal Machta (Historia i nauka o Konstytucji 1953 – 1957).
V sekcii doktorandov s referátmi vystúpil Radovan Rusinko (Rondely neskorého neolitu v regióne maďarského horného Potisia a ich indície v užšom priestore
Východoslovenskej nížiny za pomoci využitia programu GoogleEarth), Matúš Vojna (Vinohradníctvo na michalovskom panstve v prvej polovici 18. storočia), Jana
Dziaková (Výpočet obetí cholerovej epidémie v Michalovciach a okolí z pohľadu
cirkevných matrík), Veronika Drábová (Židia v Brezovici v 2. polovici 19. storočia),
Lukáš Hedmeg (Pavol Socháň a jeho pôsobenie na pôde slovenského spolku Detvan
v Prahe v rokoch 1882 – 1891), Lýdia Miroľová (Slováci a Veľká Británia vo vzájom-
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ných vzťahoch na začiatku 20. storočia), Juraj Horváth (Astrová revolúcia v Maďarsku a vznik Maďarskej ľudovej republiky), Erik Ondria (Georgios Grivas – bojovník
za cyperskú,nezávislosť“), Ewa Bem (Reklama w okresie miedzywojennym), Tomasz
Sumara (Wybory parlamentarne w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim w 1828 r.).
Záverom možno konštatovať, že aj na 14. ročníku študentskej vedeckej a umeleckej konferencie sa v sekcii histórie predstavili študenti so zaujímavými príspevkami
a preukázali seriózny záujem o odborné historické bádanie.
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