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Cestovní zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko



Účel cesty: Účast na  mezinárodní vědecké konferenci Církve 19. – 20. století ve slovenské a české historiografii a vystoupení s příspěvkem Historiografie piaristického řádu od poloviny 19. století do současnosti s přihlédnutím k českým zemím a střední Evropě.

Trvání cesty:  21. – 24. 4. 2009

Zprávu podává: 



PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D. odborný pracovník IX. oddělení (knihovny) Národního archivu


Za Národní archiv zprávu převzala:



PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu



Cestovní zpráva ze zahraniční služební cesty – Ružomberok 21. – 24. 4. 2009
K č.j. NA 1170/2009-08, celkem 4 s. 




Příloha: Program mezinárodní vědecké konference Církve 19. – 20. století ve slovenské a české historiografii -  8 s.  nefol.




Ve dnech 21. až 24. dubna 2009  jsem se zúčastnil plánované služební cesty na Slovensko do Ružomberoku na filozofickou fakultu Katolické univerzity v Ružomberoku na  mezinárodní vědeckou konferenci Církve 19. – 20. století ve slovenské a české historiografii.
 Mezinárodní vědecká konference Církve 19. – 20. století ve slovenské a české historiografii, jejíž program zde přikládám v příloze  Zprávy ze zahraniční služební cesty – Ružomberok 21. – 24. 4. 2009, proběhla ve dnech 22. – 24.4. 2009. Připravila ji  katedra historie filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberoku, zastoupená PhDr. Pavolem Mačalou, CSc., mluvčím konference a vedoucím katedry, a PhDr. Peterem Zmátlem, Ph.D. spolu s katedrou historie filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, zastoupenou Prof. PhDr. Paed.Dr. Pavlem Markem, Dr. a Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně, zastoupeným doc. PhDr. Jiřím Hanušem, Ph.D. Záštitu nad jednáním konference převzali Ing. Michal Kováč, CSc. bývalý prezident Slovenskej republiky, Bratislava a Ing. Jan Kasal, první místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Praha, kteří se rovněž zúčastnili semináře osobně. Dopolední jednání (zhruba 9,00 – 12.00) probíhala  společně, odpoledne pak do 14, 00 probíhala  jednání ve dvou paralelních sekcích zhruba do 18,00 hod. Závěrečný den semináře byl věnován exkurzi (viz přiložený program konference) do blízkého okolí města Ružomberok, které je kvůli svým kulturním a přírodním památkám vysoce atraktivní turistickou oblastí.
Cílem konference bylo zhodnotit stav výzkumu moderních církevních dějin v jejich širším chápání v období let 1848 – 2000 (s logickými přesahy do minulosti na jedné a do zcela nové současnosti na druhé straně) na území Slovenska a českých zemí (s případným přihlédnutím k celé střední Evropě). Jednání konference bylo rozsáhlé, protože se snažilo postihnout problém moderní církevní historiografie v co nejširší rovině. Pozornost byla věnována nejen  římsko-katolické církvi a jejím složkám, např. jednotlivým církevním řádům a dalším řeholním institucím, ale i dalším samostatným křesťanským církvím, které působily na Slovensku, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tento záměr organizátorů konference se podařilo při jednáních celkem beze zbytku naplnit, takže lze konstatovat, že vlastně došlo k základnímu zmapování důležitého problému našich národních dějin v oblasti, kde naše historiografie měla dosud poměrně značný dluh. Velkým přínosem bylo rovněž také to, že jednání konference o církevních dějinách a historiografii církví, což není záležitostí jedné, byť třeba rozsahem velké, církve, probíhala v duchu  ekumenizmu a vzájemného porozumění. Za Národní archiv jsem na konferenci vystoupil dne 22.4. 2009 ve 14,00 hod ve 2. sekci s příspěvkem Historiografie piaristického řádu od poloviny 19. století do současnosti s přihlédnutím k českým zemím a střední Evropě.
I přes složité organizační zabezpečení byl průběh konference po organizační stránce velmi  dobře uspořádán, takže by mohl posloužit jako vzor při pořádání dalších akcí podobného charakteru. Stravu, nocležné a exkurzi hradili aktivním účastníkům konference, pokud vystoupili s příspěvkem, organizátoři. Účastníci konference obdrželi též materiály, mezi nimiž se nacházely také knihy z vydavatelské produkce Katolické univerzity v Ružomberoku, případně i jiných nakladatelství, které dosud nemáme ve fondech knihovny Národního archivu a podle rozhodnutí knihovníků sem byly zařazeny (do Knih. A). Jednalo se o následující práce:
ZMÁTLO, Peter: Internet pre študentov histórie. Katolicka univerzita v Ružomberoku. Filozofická fakulta. Ružomberok 2007, 293 s.
NEMEŠ, Jaroslav: Kodex von Neutra.: Palatia Nyomda és Kiadó ktf., Györ 2007, 166 s. (na vydání kodexu se podílel svými radami a pomocí i pracovník 1. oddělení Národního archivu Mgr. Libor Gottfried).
Viedenská arbitráž v roku 1938 a jej európske súvislosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferecie. Úrad vlády Slovenskej republiky. Ševt a.s. Bratislava, 2008, 112 s.
Xerokopie ani fotografie z odborných fondů jsem žádné nezhotovoval.
Vzhledem k tématu i personálnímu zastoupení tohoto oboru, které je podobné někdejší komisi pro církevní srovnávací dějiny při Historickém ústavu AV ČR v Praze, kde míval NA svého zástupce, by bylo vhodné i nadále problematiku těchto konferencí, pokud se budou pořádat i v budoucnosti, sledovat a navštěvovat tyto semináře a studovat i tuto tématiku ve sbornících, pokud z nich budou vydávány. V nejbližší budoucnosti bude třeba připravit příspěvek pro sborník z konference v rozsahu 15 stran textu podle normy a pokynů organizátorů konference. Bude též třeba zajistit si výtisk sborníku konference do fondů knihovny. Bude rovněž dobré i nadále spolupracovat s pracovníky katedry historie filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberoku, pokud budou provádět výzkumy i v NA Praha a posilovat reciproční spolupráci obou institucí.
Protože téměř všechna odborná oddělení Národního archivu mají ve svých sbírkách fondy, které se vztahují k církevním dějinám až do současnosti (na I. oddělení NA jsou též např.  materiály k dějinám církevních řádů ve 20. stol.), je poznávání církevní historiografie důležitou součástí rozšiřování okruhu znalostí v tomto směru u velké části pracovníků NA. Nejzávažnější příspěvky se  týkaly zejména okruhu činnosti našeho III. A IV. oddělení. Pro zvýšení informovanosti v tomto směru by bylo vhodné napsat po dohodě s redakcí Archivního časopisu kratší zprávu z konference do příští redakční uzávěrky a po obdržení sborníku z konference i recenzi do sborníku NA Paginae historiae.
Přínos cesty lze konstatovat i pro knihovnu NA, v níž účastník konference pracuje, jako její knihovník. Znalost problematiky církevní historiografie a mnohých důležitých autorů i jejich děl, případně i odborných periodik, v tomto oboru pomůže při práci s odborně zaměřenými čtenáři, které tvoří v knihovně NA nezanedbatelnou část  návštěvníků. Ve svém vystoupení na konferenci jsem se rovněž snažil ukázat, že bez studia historických knižních fondů včetně  starých tisků, jejichž zpracováním se knihovna NA rovněž zabývá, by byl  přístup ke zpracování některých otázek značně omezen.
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Mezinárodní vědecká konference

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii

Ružomberok, 22. – 24. 4. 2009, Filozofická fakulta KU, Hrabovská cesta 1


Hlavní pořadatelé:

Katedra historie Filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc
Centrum pro studium demokracie a kultury Brno

Záštitu nad konferencí převzali:

Ing. Michal Kováč, CSc., bývalý prezident Slovenskej republiky, Bratislava
Ing. Jan Kasal, první místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,   
                           Praha

Mediální partner:
Katolický týdeník, Praha

Čestné předsednictvo konference: 
prof. Tadeusz Zasępa, Ph.D., rektor Katolické univerzity, Ružomberok 
PhDr. Dana Baláková, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty KU, Ružomberok
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan Filozofické fakulty UP, Olomouc




PROGRAM KONFERENCE

den (středa 22. 4. 2009)

8,30-9,30 	Zahájení konference


SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

9,30-9,50               Doc. PhDr. Josef Harna, CSc. (Historický ústav AV ČR Praha)
Místo církevních dějin v československé historiografii let 1918-1938	
9,50-10,10	Mgr. Adam Hudek, Ph.D. (Historický ústav SAV Bratislava)
                               Cirkevné dejiny v slovenskej historiografii v rokoch 1918-1938
10,10-10,30	PhDr. Jan Horský, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK Praha)
Historismus v českém evangelickém myšlení 19. a 20. století
V zastouoení přednáší PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ – 10,30-10,45

10,45-11,05	Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Filozofická fakulta UP Olomouc)
Historiografie českého politického katolicismu v letech 1918-1938
11,05-11,25            Prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Katolická reforma a české schisma v Československu	
11,25-11,45	Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity Opava)
Česká katolická moderna – fenomén umělecký, náboženský a politický. (Nad novými badatelskými podněty)
11,45-12,05	PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR Praha)
                              „S čím se evangelíci nechlubí“. Neprobádané stránky dějin českých 
                                protestantských církví v 19. a na počátku 20. století
12,05-12,25	Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity)
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku roku 1918 v slovenskej historickej spisbe
12,25-12,45	Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (Filozofická fakulta UP Olomouc –             
                                Filozofická fakulta KU Ružomberok)
                                Historikové českého pravoslaví
12,45-13,05	PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (Masarykův ústav AV ČR Praha)
                               Sudetoněmecký katolicismus (1918-1945) v pohledu současné české a německé 
                               historiografie

OBĚD – 13,05-14,00


JEDNÁNÍ V SEKCI 1

14,00-14,20	Mgr. Karol Hollý (Historický ústav SAV Bratislava)
Bernolákovská tradícia v slovenskom a českom (slovakofilskom) politickom myslení na prelome 19. a 20. storočia s dôrazom na konfesionálny aspekt 
14,20-14,40	PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D. (Filozofická fakulta UK Praha)
                               Ludwig Wahrmund a církevní a právní dějiny	
14,40-15,00            Jiří Němec, Ph.D. (Univerzita obrany Brno)
                               Německé církevní dějepisectví v letech 1918-1938
15,00-15,20            PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (Spoločenskovedný ústav SAV Košice)
                              Vývoj a niektoré problémy pravoslávnej cirkvi na Slovensku v 20. storočí
15,20-15,40	fr. P. Doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, PhD.  
                                (Teologická fakulta KU Košice)
                       Páterko a aktuár ako duchovné míľniky boja proti neslobode do 17. novembra   
                               1989. Historicko-morálna úvaha o probléme vyrovnania sa našej 
                               postkomunistickej spoločnosti a Cirkvi so spoluprácou so zlom bývalého 
                               totalitného režimu. – Přednáší v zastoupení Martina Hockickuová 


PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ – 15,40-16,00

16,00-16,20	PhDr. Mgr. Jan Krško (Státní okresní archiv Rakovník)
Využití regionálních pramenů pro zodpovězení některých otázek kolem reformního hnutí katolického duchovenstva a vzniku Církve československé
16,20-16,40	PhDr. Jaroslav  Coranič, Ph.D. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
                                Gréckokatolícka cirkev v Československu v r. 1918-1927
16,40-17,00	Mgr. Peter Zmátlo, Ph.D. (Filozofická fakulta KU Ružomberok)
Marmaggiho aféra a jej ohlas v dobovej straníckej tlači na Slovensku
17,00-17,20	PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno)
Reflexe ekumenismu, katolického universalismu a unionismu v díle Alfreda Fuchse
17,20-17,40	 PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy   
                                Praha)
Reflexe meziválečného působení českých katolických intelektuálů v poválečné 
historiografii  
                                
17,40-18,00	Prof. PhDr. Vladimír Wolf (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Kněží – historiografové z Náchodska a Podkrkonoší v 19. století
18,00-18,20            Mgr. Vojtěch Kábrt (Filozofická fakulta  Univerzity Hradec Králové)
                               Církev československá na kladském pomezí – případ „ohniska“ Machov


JEDNÁNÍ V SEKCI 2

14,00-14,20	PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D. (Národní archiv Praha)
Historiografie piaristického řádu od poloviny 19. století do současnosti s přihlédnutím k českým zemím a střední Evropě
14,20-14,40	PhDr. Vjenceslav Herout (Svaz Čechů v Chorvatsku, Daruvar,   
                                Chorvatsko)
Náboženská otázka u chorvatských Čechů: význam myšlenek Josefa Salače (1908-1975)
14,40-15,00	Mgr. Daniel Feranc (Katolická teologická fakulta UK Praha)
Dějiny premonstrátského řádu v době okupace a komunizmu
15,00-15,20	PhDr. Dana Jakšičová (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice)
Ženské kongregace a jejich dějiny. Reflexe vlastní historie členkami řeholních institutů
15,20-15,40	ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, Ph.D. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Pôsobenie saleziánov na Slovensku počas totality

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ – 15,40-16,00

16,00-16,20	Doc. Damián Němec, Dr. (Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc)
Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948-1989
16,20-16,40	Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc)
K počátkům Díla církevní obnovy a jeho vliv na oživení církevního života olomoucké arcidiecéze
16,40-17,00	PhDr. Ivana Hrachová (Technická univerzita Liberec)
Litoměřická diecéze ve druhé polovině 20. století – výsledky bádání a další možnosti výzkumu
17,00-17,20	Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, Ph.D. (Teologická fakulta KU Košice)
Dejiny historiografie košickej arcidiecézy
17,20-17,40	PhDr. František Oslanský, CSc. (Historický ústav SAV Bratislava)
                               Zo súčasnej historiografie k dejinám cirkví na Slovensku v stredoveku
 17,40-18,00	Mgr. Martin Fajmon (Slovenská národná knižnica Martin)
Evanjelický cirkevný zbor v Radvani od 19. do 20. storočia


20,00 	večerní setkání

den (čtvrtek 23 . 4. 2009)

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

9,00-9,20		Doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filozofická fakulta MU - CDK Brno)
Lze pěstovat církevní historiografii v časech pronásledování?
9,20-9,40		Doc. PhDr. Miloš Kouřil (Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc)
Moravští církevní historikové mezi světovými válkami
9,40-10,00	Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc. (Historický ústav SAV Bratislava)
Místo církevních dějin ve slovenské historiografii let 1945-1989 
10,00-10,20	Doc. PhDr. Ivan Chalupecký (Levoča)
Literatúra a pramene použité v beatifikačných procesoch biskupov Pavla Gojdiča a Jána Vojtaššáka

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ – 10,20-10,40

10,40-11,00	Mgr. Peter Šoltés, Ph.D. (Filozofická fakulta KU Ružomberok – Historický ústav SAV Bratislava)
Dediči Cyrila a Metoda alebo uniati? Problém kontinuity a diskontinuity gréckokatolíckej cirkvi v slovenskej historiografii
11,00-11,20	Prof. ThDr. Peter Šturák, Ph.D. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Gréckokatolícka cirkev v Československu v rokoch 1945-1950
11,20-11,40	Doc. PhDr. Václav Veber (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
Katolíci v očích StB na přelomu 50. a 60. let 
11,40-12,00	Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU Brno)
Katolická církev v českých zemích a její reakce na události roku 1989
12,00-12,20	Prof. ThDr. Peter Olekšák, Ph.D. (Filozofická fakulta KU Ružomberok)
Periodická tlač na Slovensku o cirkvi po roku 1989
12,20-12,40	PaedDr. Anton Lauček, PhD. (Filozofická fakulta KU Ružomberok)
                               Útoky proti Cirkvi v slovenskej literatúre (roky 1950 - 1955)
12,40-13,00	Bc. Mgr. Miroslav Nedorostek (Fakulta sociálních studií UK Praha)
Obraz moravské skryté církve v historiografii

OBĚD – 13,00-14,00


JEDNÁNÍ V SEKCI 1

14,00-14,20	Mgr. Rudolf Svoboda, Th.D. (Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice)
Blažej Ráček a jeho pojetí českých a světových církevních dějin
14,20-14,40	Mgr. Petr Kubík (Filozofická fakulta UK Praha)
Prof. Dr. F. X. Kryštůfek, církevní historik konce 19. století a jeho dílo
14,40-15,00            PhDr. Eduard Burget (Dějiny a současnost, Praha)
                               Křesťanský socialismus v díle Josefa Svozila	
15,00-15,20	Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filozofická fakulta JČU České Budějovice)
 		Antonín Podlaha a jeho přínos české historiografii
15,20-15,40	Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta JČU České Budějovice)
České náboženské dějiny v díle Martina Schulze Wessel

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ – 15,40-16,00

16,00-16,20	Mgr. Vít Machálek, Dr. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)
Přínos politologa prof. Petra Fialy k reflexi vztahů mezi katolickou církví a českou společností v moderních dějinách
16,20-16,40	Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. (Teologická fakulta JČU České Budějovice)
Prof. dr. Jaroslav Kadlec, kněz a církevní historik 
16,40-17,00	Doc. PhDr. PaedDr. Andrej Slodička, Ph.D. (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Význam teologického diela (dogmatická teológia) profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) pre gréckokatolícku cirkev na Slovensku
17,00-17,20	 Ján Adam, PhD. (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov)
                                 Historiografia gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove v 19. a 20. storočí
                                 (koncepcie, diela, autori)
17,20-17,40	 PhDr. Františka Čechová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila      
                                 a Metoda, Trnava)
                                 Religiozita Slovákov v prvej polovici 20. storočia a problém sekularizácie



JEDNÁNÍ V SEKCI 2

14,00-14,20	Mgr. Zdeněk Duda (Filozofická fakulta JČU České Budějovice)
Historiografický obraz počátků (české) pastorální teologie a jejího dalšího směřování v 19. století
14,20-14,40	ThLic. Jakub Doležel – P. František Petrik (Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc – Caritas Olomouc)
Ke stavu zpracování dějin církevní sociální práce
14,40-15,00	ThLic. Milan Hudaček SJ (Bratislava)
                                Teologické pluralitné smery a ich premietanie do interpretácií slovenskej histórie 
                                po r. 1945
15,00-15,20	Mgr. Marta Hošťálková, Th.D. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
Reflexe dějin katecheze římskokatolické církve v Čechách a na Moravě v obdobé první Československé republiky
15,20-15,40	Mgr. Marta Hošťálková, Th.D. – Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D. (Pedagogická fakulta UP Olomouc)
Reflexe sociální práce římskokatolické církve v Čechách a na Moravě v období první Československé republiky 

PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ – 15,40-16,00

16,00-16,20	PhDr. Michal Marťák (Filozofická fakulta  KU Ružomberok)
Historický pohľad na slovenské katolícke školstvo (1918-1938)
16,20-16,40	P. PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz, Th.D. O. Praem (Biskupství brněnské, Brno)
Církevní dějiny v brněnském alumnátu
16,40-17,00	PaedDr. Monika Slodičková (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity)
Organizácia cirkevného školstva v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku za pôsobenia blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča (1888-1960)
17,00-17,20	Doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc. (Filozofická fakulta JČU České Budějovice)
Výchova diecézního kléru v českých zemích v letech 1848-1918 (na příkladu českobudějovického teologického institutu a biskupského semináře)
17,20-17,40	Takumi Ide (Filozofická fakulta UK Bratislava)
                                Vplyv katolickeho kňaza na tvorbu národnej identity (priklad Andreja Hlinku 
                                v Ružomberku)
17,40-18,00            Mgr. Viktor Velek (Institut für Musikwissenschaft Universität Wien)
                                Svatováclavská tradice včera a dnes očima hudební vědy 
  

20,00	večerní setkání


den (pátek 24. 4. 2009)

Exkurse

8:00 – 12:30	RUŽOMBEROK – Mauzoleum Andreje Hlinky
Autobus		ČERNOVÁ - rodiště Andreje Hlinky
LUDROVÁ – gotický kostel Všech svatých se zachovanými gotickými nástěnnými malbami (národní kulturní památka)
VLKOLÍNEC – živá obec památkové rezervace lidové architektury zapsané do Seznamu světového dědictví UNESCO

12:30 – 13:30	OBĚD


