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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Ve dnech 9. – 10. k větna 2017 jsem se zúčastnila v Gdaňsku mezinárodní
vědecké konference konané pod záštitou Gdaňské univerzity, zdejšího
nakladatelství Athenae Gedanenses a Kyjevské univerzity Boryse Hrynczenky. Na
setkání jsem se dopravila přímým autobusem z Prahy, stejně tak i nazpátek
(Polski Bus). Původně avizované místo setkání v Sopotech bylo z technických
důvodů těsně před zahájením konference přesunuto do Gdaňska, a to konkrétně
do ekumenického centra a kláštera svaté Brigity v Olivě, kde bylo organizátorem
zajištěno i ubytování. Kromě této položky byly do konferenčního poplatku
zahrnuty i náklady na sborník, který pravidelně vychází v nakladatelství Athenae
Gedanenses.

ČÁST ODBORNÁ :
Cílem široce koncipované interdisciplinární konference Historia –
Interpretacja – Reprezentacja IV, jíž se zúčastnili zástupci rozličných oborů
z polských a ukrajinských univerzit, bylo navodit diskusi na téma vztahu textu a
jeho porozumění. Organizátoři vymezili několika samostatných okruhů témat a
následně i sekcí, počínaje vyloženě historicko-filozofickými metodologickými
otázkami a konče například didaktikou historie. V hlavním a společném zasedání
byla mimo jiné značná pozornost věnována problematice protestantismu.
Následující tři paralelní sekce se již týkaly dílčích témat, prezentovaných
s ohledem na zaměření konference. Vzhledem k náplni mé dizertační práce jsem
zde v rámci druhé sekce přednesla příspěvek nazvaný Ikonograficzne motywy
Zamku Karlštejnu w okresie historyzmu, který jsem do chystaného konferenčního
sborníku ještě rozpracovala pod názvem Ikonografie Karlštejna v období
historismu. Příspěvek k vizuální reprezentaci narativů spojených s hradem
Karlštejnem na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Jako potvrzení své
účasti jsem obdržela certifikát.
Součástí konference byla prohlídka nově otevřeného muzea druhé světové
války v Gdaňsku (Muzeum II Wojny Światowej). Během setkání jsem navázala na
své jazykové znalosti, které jsem získala v rámci dvouměsíčního stipendijního
pobytu v blízké Toruni, uskutečněného v roce 2014. Kromě prohloubení vztahů
s organizátory akce jsem navázala bližší kontakt především se zástupci
univerzity v Białystoku a Ukrajinské univerzity Boryse Hrynczenky v Kyjevě.
K tomuto textu přikládám program a obdržený certifikát.
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