Studijní stáž: Polsko - Toruň, projekt ERASMUS
Stážistka: Anežka Jadlovská (Obor studia: Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a
dokumentů, 3. ročník)
Instituce, místo pobytu na stáži:Uniwersytet Mikołaja Kopernika/ Nicolaus Copernicus University,
Toruň
Termín: zimní semestr 2014/15
Stážistka o stáži:
„Cíle stáže
Jazyk, zlepšení dovedností oboru, získat nové přátele, podívat se jinam. V Polsku jsem nikdy nebyla, i
když je to sousední země. Od střední školy jsem si chtěla vyzkoušet studium v zahraničí. Když jsem
viděla prezentace o stážích ze zahraničí od svých starších spolužáků, nadchlo mě to natolik, že jsem si
začala pohrávat s myšlenkou jet na semestr do zahraničí.
I když jsem několikrát pochybovala a chtěla jsem vzdát všechnu tu administrativu, jsem ráda, že jsem
nepřestala a nakonec jsem do Toruně jela.
Popis pracoviště či hostitelské instituce:
Fakulta výtvarných umění se nacházela 10 minut chůze od koleje a byla mimo kampus. Institut
konzervování byl malé pracoviště, ovšem celkem dobře vybavené.
Aktivity realizované během stáže:
Kromě toho, že jsem si napsala do smlouvy docela dost oborových předmětů, vybrala jsem si také
zeměpisnou přednášku a kurz polštiny, který mi hodně pomohl při studiu. Hodně času jsem tedy
strávila ve škole a s přípravou na výuku. Například časově nejnáročnější byla grafika, kdy jsem si měla
připravit několik návrhů, pak jeden propracovat, pak jej realizovat – vyrýt na připravenou zinkovou
desku a vytisknout.
Volný čas jsem trávila s novými přáteli, poznávala jsem Toruň, cestovala jsem i do jiných měst – byla
jsem v Krakově, Varšavě a Gdaňsku. Poprvé v životě jsem si vyzkoušela být také hodně sama a
nakonec mi to ani nevadilo. Našla jsem si super skupinu lidí, ve které byla směsice různých národností
Evropy, se kterou jsem trávila hodně času. Měli jsme společné večeře a prožili spoustu skvělých
večerů.
Přínos a zhodnocení stáže:
Absolvovanou stáž mohu hodnotit velmi kladně. Ve škole jsem se naučila a dozvěděla hodně nových
věcí. Seznámila jsem se s novými lidmi ze zahraničí i z Polska. Naučila jsem se polštinu. Všechna moje
očekávání i dlouhodobé sny se splnily. Poznala jsem polskou kulturu i gastronomii. Většina lidí, které
jsem potkala, byla milá a ve škole byli všichni nápomocní. Jsem velice spokojená s uskutečněním
studia v zahraničí a všem doporučuji vyjet, je to skvělá příležitost.“
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Obr.1: Vánoční posezení v ateliéru.

Obr. 2: Retušování pastelové malby, kterou jsem restaurovala.
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Obr. 3: Pohled na listopadový Gdaňsk.
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