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Viac ako dva roky ubehli od poslednej prednášky zahraničných kolegov organizovanej Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v rámci programu Erasmus+. Hlavným dôvodom dlhšej pauzy bola pandemická situácia,
ktorá doslova obmedzila osobné kontakty aj v tejto akademicko-vedeckej rovine.
Mobilitný program síce ponúkal možnosti online prednáškových pobytov, ale tie
neboli na našej univerzite využívané vo veľkej miere. Ukázalo sa, že osobný kontakt
s kolegami a so študentmi nenahradili virtuálne možnosti vzdelávania.
V októbri 2021 nás navštívili hneď dve kolegyne z Inštitútu histórie Pedagogickej
univerzity v Krakove. S poľským historickým pracoviskom udržiava náš inštitút
dlhodobé dobré vzťahy prejavujúce sa v organizácii vedeckých podujatí či vzájomnými výmennými pobytmi študentov a učiteľov. Do Krakova v rámci programu
Erasmus+ vycestovali v nedávnej minulosti viacerí kolegovia z inštitútu a naopak
v Prešove sme mali česť privítať viacerých poľských kolegov, naposledy v roku 2017
prof. dr hab. Mareka Wilczyńského.
Dr. Dorota Żurek a dr. Edyta Pluta-Saladra patria k mladej generácii krakovských historikov. Zaoberajú sa obdobím stredovekých a ranonovovekých poľských
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dejín, pričom prvá menovaná sa sústreďuje na dejiny miest a meštianstva a druhá
na históriu ženy, s osobitným dôrazom na ženy z náboženských kruhov. Prednášky
odznené na pôde našej fakulty boli tematicky venované práve týmto okruhom.
Aj keď v obmedzenej kapacite sa na prednáškach zúčastnili prešovskí študenti
učiteľského smeru, histórie i archívnictva. Dr. Dorota Żurek prezentovala slávnostné vstupy panovníkov do neskorostredovekých miest a konkrétne do Krakova. Tie
mali svoje typické charakteristiky, postupnosti a rituály udržiavajúce sa po dlhé
desaťročia. Dr. Edyta Pluta-Saladra predstavila svoj výskum stredovekých žien a ich
„výskyt“ v stredovekých zázrakoch viažucich sa na krakovských svätcov.
Obe prednášky zaujali prítomných a vyvolali diskusiu, ktorá sa niesla v duchu
komparácie so slovenskými historickými reáliami. Aj toto stretnutie dokazuje fakt,
akým potrebným sú osobné návštevy zahraničných kolegov predstavujúcich najnovšie výsledky vedeckých výskumov. Erasmus+ mobility učiteľov prehlbujú medziinštitucionálnu spoluprácu na poli vedy a zároveň motivujú študentov k využitiu študentských pobytov v zahraničí.
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Dr. Dorota Żurek počas prednášky
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