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Ve dnech 1. až 3. června 2015 se uskutečnilo již 10. Česko-polsko-slovenské seminárium,
tentokrát na území Česka v inspirativní Litomyšli v Evropském školicím centru YMCA, které se nachází
přímo v zámeckém areálu. Seminária se zúčastnilo 106 reprezentantů geografické vědecké komunity,
silnější zastoupení mělo Česko (59 účastníků), nejvíce účastníků bylo z Univerzity Karlovy v Praze,
dále z Masarykovy univerzity v Brně a Západočeské univerzity v Plzni, vyslance měla i Univerzita
Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i. Z Polska přijelo 23 účastníků, nejvíce z Adam Mickiewicz University Poznaň, dále
z Varšavské univerzity, ale také z Krakowa – Pedagogické univerzity a Zemědělské univerzity.
Slovensko reprezentovalo 20 zástupců, a to nejvíce z Univerzity Komenského v Bratislavě, Katolické
univerzity v Ružomberku a také ze Slovenské akademie věd.

Seminárium oficiálně zahájila dr. Dana Fialová jako předsedkyně organizačního výboru akce.
Všechny zúčastněné přivítal starosta města Litomyšl Radomil Kašpar, pod jehož záštitou se akce konala.
Poté následovaly tři plenární příspěvky zástupců všech zúčastněných zemí s nosnými prezentacemi
pro obecné téma 10. seminária – „Changing geographies: The transformation of subject and object
orientation in geographical research“ (Geografie ve víru změn aneb k proměnám předmětové orientace
a objektů geografického výzkumu). Tím byl zahájen třídenní program, který probíhal ve třech
paralelních sekcích, celkem zaznělo 84 příspěvků. Prezentace byly promítány v angličtině, každý
prezentující však přednášel ve svém rodném jazyce, čímž je podporována jedna z hlavních myšlenek
seminária – vzájemné porozumění všech zúčastněných slovanských národů. Příspěvky tematicky
spadaly především do oborů sociální a regionální geografie, týkaly se témat geografie městského
prostoru, venkovského prostoru, geografie zemědělství, dopravy, religiózní geografie, behaviorální
geografie, geografie zdraví, demografie, spolupráce přeshraničních regionů, regionální politiky,
volebních systémů, turismu nebo didaktických témat. Seminárium nabídlo vědecké komunitě prostor
pro sdílení výzkumných témat, zkušeností a sítí kontaktů. Neobvykle hojná účast byla u postgraduálních
studentů. Ti teprve sbírají zkušenosti a postupně se začleňují do vědecké komunity. Tato akce pro ně
byla příležitostí představit se na mezinárodní scéně v takřka rodinném prostředí. Mimoto seminárium
nabídlo prostor pro prohlubování méně formálních vztahů mezi účastníky, ale i pedagogy a studenty.
Seminárium tak bylo cenné i po společenské stránce, přispěl k tomu plánovaný společenský program –
návštěva místního malého pivovaru Veselka, zámecké sklepní vinotéky, komentovaná prohlídka
Litomyšle, prezentace výroby Českých pralinek Litomyšl. V rámci úterního společenského večera
proběhl také slavnostní ceremoniál ke jmenování doc. Petra Šindlera čestným členem ČGS, které mu
bylo uděleno na 23. sjezdu společnosti v Praze v roce 2014. Precizní příprava konference, vynaložené
úsilí organizátorů, přívětivá atmosféra mezi zúčastněnými spolu s vydařeným počasím a příjemným
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městem znamenaly nabitý, vědecky zajímavý program celé konference, ale také duševní odpočinek
od rutinní reality. Děkujeme. 11. ročník Česko-polsko-slovenského seminária se bude konat
na Slovensku v roce 2017, hostitelem bude Univerzita Komenského v Bratislavě, přejeme hodně zdaru
při přípravách.

Obr. 1: Účastníci 10. Česko-polsko-slovenského seminária v Litomyšli

Foto: Dana Fialová.


