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Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove – č. 2/2021

Spolupráca Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (IH FF PU)
v Prešove s Katedrou histórie FF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v rámci
programu Erasmus+ sa datuje od konca roku 2017, keď na pôdu našej fakulty prvýkrát zavítali doc. PhDr. Martin Veselý, Ph.D., a PhDr. Jakub Pátek, Ph.D. V priebehu
krátkeho času sa podarilo zrealizovať viacero výmenných pobytov v rámci učiteľských, ale aj študentských mobilít. V zimnom semestri akademického roku 2019/20
študovali na PU dve študentky z Univerzity J. E. Purkyně a nasledujúci akademický
rok začala erasmovské štúdium v Ústí nad Labem naša študentka z odboru archívnictvo. Okrem týchto aktivít sa podarilo spolu s našou partnerskou katedrou zorganizovať jednu spoločnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala v novembri 2019.
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PhDr. Jakub Pátek, Ph.D. v rozhovore s PhDr. Jánom Džujkom, PhD.
v areáli Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Situácia okolo rozšírenia pandémie vzájomné osobné stretnutia na istý čas prerušila
a až tento rok sa po čiastočnom uvoľnení protipandemických opatrení podarilo zrealizovať ďalší erasmovský pobyt v Ústí nad Labem.
V polovici októbra sa na západ Čiech vybral PhDr. Peter Kovaľ, PhD., kde na
stretnutiach formálneho i neformálneho charakteru intenzívne diskutoval s vedením katedry histórie o možnostiach prehlbovania spolupráce na poli študentských
mobilít a vedeckých stretnutí odborníkov. Ústrednou témou rokovaní bola ďalšia
spoločná vedecká konferencia na pôde PU. Tá bola naplánovaná na túto jeseň, no
termín jej uskutočnenia sa musel z dôvodu sprísnených pravidiel ohľadom Covid-19
a organizácie hromadných podujatí presunúť na prvé mesiace roku 2022. Samozrejmosťou pobytu dr. Kovaľa boli aj prednášky pre domácich študentov zamerané na
dejiny zdravotníctva na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období.
Po tejto úspešnej mobilite pokračoval v propagácii dobrého mena IH FF PU v zahraničí PhDr. Ján Džujko, PhD. V polovici novembra navštívil Univerzitu J. E. Purkyně aj on. Rovnako energicky pokračoval v akademických diskusiách s vedením
katedry a študentmi univerzity. Odprednášal im svoju dominantnú tému zameranú
na dejiny novín a novinárstva na východnom Slovensku v medzivojnovom období.
Erasmus+ je výrazne prospešným mobilitným programom pre študentov aj učiteľov. Cez mobility sa študenti majú jedinečnú možnosť oboznámiť s iným akademickým prostredím, porovnať spôsoby výučby a zároveň možnosť stretnúť nových
odborníkov v témach, ktoré ich zaujímajú. Učiteľom a celému nášmu historickému
pracovisku tieto výmenné pobyty pomáhajú prehlbovať zahraničnú spoluprácu,
prostredníctvom ktorej dochádza k zdokonaľovaniu a profesijnému rastu konkrétnych pedagógov a zvýšeniu prestíže celého pracoviska. Veríme, že Erasmus+ bude
aj z týchto relevantných dôvodov i naďalej využívaný všetkými zainteresovanými
stranami.
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