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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Ve dnech 19. – 20. května 2016 jsem se zúčastnila mezinárodní vědecké konference,
konané v polských Sopotech pod záštitou Gdaňské univerzity, nakladatelství Athenae
Gedanenses a Kyjevské univerzity Borysa Hrynczenky. Na setkání jsem se dopravila autobusem a
vlakem, stejně tak i nazpátek (Polski Bus, Szybka Kolej Miejska). Ubytování v Sopotech zajišťoval
jeden z organizátorů akce – Gdaňská univerzita. Do konferenčního poplatku byly zahrnuty i
náklady na sborník, který by měl vyjít v nakladatelství Athenae Gedanenses.

ČÁST ODBORNÁ :
Cílem široce koncipované interdisciplinární konference Historia – Interpretacja –
Reprezentacja, jíž se zúčastnili zástupci rozličných humanitních i přírodovědeckých oborů
z polských a ukrajinských univerzit, bylo navodit diskuzi na téma vztahu textu a jeho rozumění.
Organizátoři konference vymezili několik samostatných sekcí či okruhů témat, počínaje vyloženě
historicko-filozofickými metodologickými otázkami a konče například didaktikou historie.
Vzhledem k zaměření části své disertační práce jsem se přihlásila do sekce, jež se zabývala
problematikou intertextuality, strukturalismu a některými vybranými teoretiky, kteří se věnovali
výše zmíněným problémům, a prezentovala jsem zde v polském jazyce příspěvek – Dekonstrukcja
Karlśtejnu. Tworzenie wyglądu Zamku Karlśtejnu w źródłach od XVI–XX wieku. Výsledkem
konference by měl být recenzovaný sborník. Jako potvrzení své účasti jsem obdržela certifikát.
Kromě vlastního vystoupení na konferenci jsem využila svých zkušeností a jazykových
znalostí, které jsem získala během dvouměsíčního stipendijního pobytu v blízké Toruni,
uskutečněného v roce 2014. A rovněž i zde jsem navázala kontakt se zdejšími historiky,
především s dr. Mariuszem Brodnickim, organizátorem konference, který nejen mně nabídl
možnost

publikovat

v rámci

odborných

periodik,

vydávaných

nakladatelstvím

Gedanenses.
K tomuto textu přikládám konferenční program a obdržený certifikát.
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