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KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Pozvánka na 8. kongres Asociace evropských geografických společností
Ve dnech 28. června až 1. července
2021 se bude v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy konat
8. kongres Asociace evropských geografických společností (EUGEO) (resp.
plným názvem 8th EUGEO Congress on
the Geography of Europe), na jehož pořádání se jako členská organizace EUGEO podílí také Česká geografická společnost.
Hlavním cílem organizace EUGEO (blíže viz též webové stránky www.eugeo.eu)
je podporovat spolupráci mezi členskými organizacemi za účelem zvyšování
povědomí a dalšího rozvoje oboru geografie, a to jak v odborné sféře, tak mezi
širokou veřejností. Kongres EUGEO je pravidelnou mezinárodní konferencí, která
se koná každé dva roky v jiné evropské zemi. Minulé akce se konaly např. v Římě
(2013, Itálie), Budapešti (2015, Maďarsko), Bruselu (2017, Belgie) a Galway (2019,
Irsko). Po akcích pořádaných Mezinárodní geografickou unií se jedná o jedno
z nejvýznamnějších pravidelně konaných odborných geografických setkání.
Ústřední téma nadcházejícího kongresu zní Sustainable geographies in the heart of
Europe. Program kongresu pokrývá celou řadu výzkumných témat napříč geografií
i dalšími obory. Srdečně proto zveme k účasti zástupce nejen fyzické a humánní
geografie, ale i dalších příbuzných oborů. Podrobné a aktuální informace o přípravách kongresu a možnostech účasti naleznete na webové stránce kongresu:
www.eugeo2021.eu.
Těšíme se s vámi na viděnou.
Zdeněk Kučera (předseda organizačního výboru kongresu)
Tadeusz Siwek (předseda vědeckého výboru kongresu)
Pavel Chromý (prezident České geografické společnosti)
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28. mezinárodní geografická konference
Geografické aspekty středoevropského prostoru – kreativita regionů
V době, kdy evropskými státy hýbala druhá vlna pandemie Covid-19, která s sebou
přinesla řadu omezení i v akademickém prostředí, se dne 14. října 2020 konal
již 28. ročník konference Geografické aspekty středoevropského prostoru, tentokrát
s podtitulem kreativita regionů. Konference je střídavě organizována katedrou
geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a spojeným úsilím
katedry geografie a regionálního rozvoje a katedry cestovního ruchu Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitře. Tento rok připadla organizace na kolegy z Nitry,
kteří již na jaře přijali prozíravé rozhodnutí, že se bude konat virtuálně.
Konferenci zahájila zdravice Františka Petroviče, děkana Fakulty přírodních
věd, pod jehož záštitou se konference konala. Na ni navázal příspěvek spoluorganizátora konference, Martina Boltižiara, který zmínil bohatou historii této
konference a odkaz jejího spoluzakladatele, Vladimíra Drgoně, bývalého vedoucího nitranské geografické katedry, k příležitosti jeho nedožitých 65. narozenin.
Za partnerské pracoviště v Brně promluvil Eduard Hofmann, který účastníky
minulého ročníku konference potěšil zprávou, že sborník je téměř hotov a půjde
do tisku.
V rámci plenární části konference vystoupil Jiří Ježek ze Západočeské univerzity v Plzni s příspěvkem Revitalizace center malých měst – české zkušenosti, ve kterém
představil řadu zajímavých příkladů z praxe. Po něm následoval příspěvek Jánose
Csapó s názvem Exploring Creative Tourism as a New Tourism Product in Slovakia – The
Analysis of the Primary Results. V příspěvku bylo představeno téma kreativního
cestovního ruchu na Slovensku, které na konferenci mělo i svou speciální sekci.
Po ukončení plenární části konference se účastníci přesunuli do virtuálních
místností, představujících jednotlivé sekce. Těch bylo celkem pět, a to: Humánní
geografie, Regionální geografie, Fyzická geografie, Didaktika geografie a Kreativní regiony a kreativní cestovní ruch. Ve většině sekcí se sešla řada zajímavých
příspěvků, relativně skromnější počet jich byl pouze v sekci Didaktika geografie.
Přitom nevěřím, že by se v českém a slovenském geografickém vzdělávání nedělo
nic nového a zajímavého.
Jedním z hlavních pozitiv vědeckých konferencí je, že zde dochází k neformálním diskuzím v rámci přestávek na kávu, obědů, rautů, exkurzí apod. V tomto
ohledu virtuální prostředí tento benefit neposkytuje. Přesto bylo milé alespoň
na dálku potkat kolegy z ostatních geografických pracovišť a využít prostoru
na dotazy k vzájemné komunikaci. V situaci, kdy univerzity zejí prázdnotou
a distanční výuka se často odehrává v izolaci home office, je i virtuální konference
krátkodobým návratem k normálu. Za to patří kolegům z Nitry velký dík.
Přes všechna úskalí, která s sebou používání moderních technologií přináší, proběhla konference bez větších zádrhelů či nedorozumění. Je vidět, že
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s rozšířením distanční výuky se stalo využívání videokonferenčních systémů
součástí běžné rutiny akademických pracovníků. Přesto bych však na pořadatele
budoucích virtuálních konferencí měl jeden apel – a to, aby prezentace nahrávali
a následně je zpřístupnili na webu. Zatímco na běžné konferenci není možné
být fyzicky přítomen ve dvou sekcích, u virtuální konference, kde nahrávání je
otázkou dvou kliknutí, by byla škoda přijít o zajímavé příspěvky, které jsou prezentovány ve stejný čas v jiné sekci. Ano, virtuální prostředí má některé nevýhody,
ale má i výhody. Využívejme jich.
Emil Drápela

