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Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Transformation of Central European Cities in Historical
Development (Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji) sa uskutočnila v dňoch 20. a
21. júna 2013 v meste Krakov. Podujatie bolo venované výskumu miest: Košice, Miškolc, Opava a Krakov
v 19. a 20. storočí. Organizátormi podujatia boli Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika a Jagelonská univerzita v Krakove. Konferencia je jedným z výstupov projektu
Medzinárodného Vyšehradského fondu a zároveň bola pokračovaním vedeckého podujatia, ktoré sa
uskutočnilo v roku 2012 v Košiciach s rovnomenným zameraním.
Po slávnostnom otvorení konferencie prítomných účastníkov, poslucháčov a hostí pozdravil generálny
konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisanský. Rokovacím jazykom podujatia, na ktorom so
svojimi príspevkami vystúpilo spolu 25 aktívnych účastníkov bola angličtina. Z tematického hľadiska bola
konferencia rozdelená do blokov zaoberajúcich sa demografickým vývojom, architektúrou, organizáciou
kultúrnych inštitúcií, no najmä vývojom spomínaných miest v 19. a 20. storočí.
Po úvodných príhovoroch odzneli príspevky k bloku Demografický vývoj a architektúra
(Demographical and archiectural transformation). Prvý referát predniesol Bartosz Ogórek. Pozornosť
v ňom venoval téme From demographic ancien régime to modernity within fifty years? Rapid
demographic transition of Cracow s population with comparison to other central European cities.
Následne vystúpili Marie Gawrecká s príspevkom Ethnic and Demographic Changes of Opava in the Long
19th century, Nikola Regináčová s témou The population development of Košice in the 19th century,
Štefan Šutaj prezentujúci Ethnic changes of Košice after the second world war a Zsolt Marozsán s
prednáškou Cityscape changes in Miskolc and Kosice between the two world wars.
Nasledoval blok s názvom Mestská samospráva – organizácie a inštitúcie (Municipal government –
organizations and institutions), v ktorom vystúpili Tibor Kőmives s referátom na tému City Council
operation in Košice and Miskolc between 1830 – 1860 a Peter Fedorčák University education in Košice in
19th century. Po obedňajšej prestávke v prednáškach pokračovali Mária Ďurkovská, ktorá sa venovala
téme State Industrial School in Košice in the interwar period a Dorottya Sziszkoszné-Halász prezentujúca
Jewish Organizations and Institutions in Miskolc in the Interwar Period. Zlatica Sáposová uzavrela blok
prednášok témou Associations and their activities in Košice in the interwar period.
V ďalšej sekcii Prezentácia mesta (Representation of the city)odznel príspevok od Evi Judit Bodovics
Presentation of the town of Miskolc in the Hungarianpress in 1878. V stanovenej problematike
pokračovali Edyta Gawron s názvom Religious and national identity of Krakow's Jews as defined in / by
the prewar photographs, Zdeněk Jirásek, ktorý prednášal na tému Opava at the turn of 21st century, a
Irena Korbelářová a Rudolf Žaček vystúpili s referátom Museum – the Mirror of Permanent
Transformation of Urban Society (Opava 1814 – 2014).
Nasledovali príspevky k poslednému bloku prvého dňa s názvom Mesto v pohybe (City on the
move).Svoje príspevky prezentovali štyria účastníci: Éva Gyulai s refrátom Institutions and venues of
culture in Miskolc between 1830 – 1930, Henrich Hrehor priblížil tému Cinemas in Košice in period
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aMarta Kargólreferovala o In black and white. Discourse on dress for family ceremonies in Krakow in the
second half of the XIX. Century. Jana Stuchlíková predniesla záverečnú prezentáciu na tému Catering
Services in Opava as the Phenomenon of the Social Changes of 19 – 20 centuries.
Druhý deň konferencie pokračoval v bloku s názvom Počas vojny (During the war time) ďalšími
príspevkami, s ktorými vystúpili Ania Czocher s referátom Lost in Everydayness. Memoirs as the
Historical Sources to the Research of Daily Life of Occupied Krakow, Gábor Simon The role of Miskolc in
the wartime history of Hungary (1939 – 1945) a Martin Pekár s príspevkom The case of Laszlo Csatáry.
Konferenciu uzavrel posledný blok na tému Komunistické obdobie (The communist era). Svoje
príspevky prezentovali Agnieszka Sikorska – Chlosta Nowa Huta in theory and in practice, Sebastian
Drabik, ktorý prítomných oboznámil s témou The primery Sources for Research of Polish United Workers
Party's History in the region. The case of Krakow, Barbara Klich – Kluczewska predniesla svoju
prednášku týkajúcu sa The sexual Revolution in Backwater? The projects of social transformation as
reflected in practices of Planned Parenthood Association in Krkow (1959 – 1989). Záverečný príspevok
druhého dňa prezentoval Tomasz Skrzynski Polish Peasant Party in the cities 1945 – 1949 (with particular
regards to Krakow.
Účastníci konferencie pozitívne hodnotili vysokú odbornosť prednesených príspevkov. Zároveň sa ukázalo,
že v sledovanej sfére cezhraničných vzťahov ešte existuje mnoho nedopovedaných problémov, ktoré
čakajú na svoje riešenie.
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