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Stážistka o stáži
Ciele stáže:
Možnosť študovať v zahraničí je podľa môjho názoru veľmi dobrý spôsob pre osobný
a študijný rast. V zahraničí si človek musí poradiť sám, čo je aj veľké plus do dospelého
života.
Nemecko som si vybrala z dôvodu zlepšenia jazykových schopností a aj preto, že ma zaujíma
jeho história a umenie. Zlepšenie jazykových schopností je prospešné aj v rámci odboru,
ktorý študujem, pretože veľa starých listín a dokumentov je písaných aj v tomto jazyku.
Okrem iného ma zaujímali aj spôsoby a techniky reštaurovania a konzervovania používané
v zahraničí a možnosť vyskúšať opäť niečo nové.

Popis pracoviska či hostiteľskej univerzity:
Fakulta reštaurovania v Kolíne ponúka päť odborov, ktoré je možné študovať: Obrazy, sochy
a moderné umenie; Objekty z dreva a materiálov moderny; Písomnosti, grafiky, fotografie
a knižná maľba; Textílie a archeologické vlákna; Nástenná maľba a kultúrne objekty
z kameňa. Je tu možnosť pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Škola poskytuje
každému z uvedených ateliérov dostatočne veľké a dobre vybavené priestory.
Aktivity realizované počas stáže:
Na Fachhochschule som študovala odbor Písomnosti, grafiky, fotografie a knižná maľba,
pretože bol najbližší odboru, ktorý študujem. Na škole som sa zúčastňovala vybratých
prednášok a praxe. Počas vyučovania som mala prednášky prakticky so všetkými ročníkmi
bakalárskeho štúdia, najčastejšie však s prvým. S prednáškami som bola veľmi spokojná
pretože mi priniesli nové poznatky k reštaurovaniu. Zaujala ma skutočnosť, že v Nemecku sa
dbá viac na technickú stránku reštaurovania ako, napríklad v Česku, kde je rovnako, ba
možno aj viac vyzdvihovaná remeselná a umelecká schopnosť reštaurátora.

Počas stáže som sa venovala reštaurovaniu viacerých predmetov, z ktorých najzaujímavejšie
bolo reštaurovanie pergamenu, keďže k tomuto materiálu sa počas bakalárskeho štúdia
v Litomyšli nedostaneme.
Prínos a zhodnotenie stáže:
Stáž hodnotím veľmi pozitívne a keby bola možnosť zopakovala by som si ju. Prednášky boli
tematicky prínosné, často aj s príkladmi rôznych spôsobov reštaurovania, aj takých, ktoré sa
príliš nepodarili. Počas stáže som sa naučila pracovať s novými materiálmi a aj vyhotovovať
komplexnejšie dokumentácie.
Erasmus koordinátori pre zahraničných študentov často usporadúvali rôzne akcie, ako
napríklad spoznávanie mesta, spoločné navštívenie vianočných trhov alebo aj kuchársku
súťaž.
Moje jazykové schopnosti sa viditeľne zlepšili, hlavne čo sa týkalo posluchu a porozumeniu
odbornému textu.
Veľkomesto ako je Kolín ponúkalo množstvo spôsobov ako stráviť čas, napríklad chodením
po pamiatkach, ktorých je tu naozaj neúrekom a sú veľmi dobre zrekonštruované. Nesmiem
zabudnúť na známy kolínsky karneval, ktorý by si iste nikto nemal nechať ujsť.

1 Spoločná fotka s niektorými zahraničnými študentmi

2 Sprievod mestom počas karnevalu.

