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Międzynarodowa konferencja „Symboliczne słupy graniczne – ideologiczne 

wzmacnianie granic w Europie”  

 
Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego  

w Kulicach), 14.-16. października 2022 r. 

 
 

Długi wiek XIX to okres kiedy w życie zaczyna wchodzić idea państw narodowych. W skutek 

przesunięć terytorialnych wynikających z konfliktów politycznych, etnicznych i religijnych 

wytyczane są nowe granice. Miejsca te, jednoznacznie odgradzające od sąsiada oraz mające 

budować własną tożsamość, wzmacniano symbolicznymi słupami granicznymi – stawianiem 

monumentów, tworzeniem wokół nich tradycji wynalezionych, wskazywaniem ich 

odwiecznego charakteru, organizacją w ich sąsiedztwie wielkich uroczystości. Celem 

spotkania jest ukazanie takich miejsc na wielu przykładach oraz próba dyskusji nad ich 

funkcją społeczną oraz kulturową w perspektywie historycznej oraz współczesnej.  
 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się w charakterze ekspertów – referentów. Interesują 

nas dotychczas niepublikowane ujęcia szczegółowe, jak i syntetyczne oraz porównawcze.  
 

Zgłoszenia mają obejmować: tytuł wystąpienia, abstrakt (do 600 znaków) oraz krótkie CV (do 

600 znaków), w jednym z języków: angielski, polski. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres 

paw.mig@usz.edu.pl to 1 marca 2022 r. Organizator zastrzega sobie swobodny wybór 

referatów spośród zgłoszonych. O wyborze zostaną Państwo poinformowani do 15 kwietnia 

2022 r. Językiem obrad konferencji będzie polski i angielski. Wydarzenie będzie tłumaczone 

symultanicznie. Po konferencji planowana jest publikacja. Udział w konferencji 

w charakterze eksperta jest bezpłatny. Przewidywany jest zwrot kosztów podroży (klasa 

budżet) lub niewielkie honorarium.  
  

Konferencja odbędzie się w dniach 14.-16. października 2022 r. w Międzynarodowym 

Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach,  mieszczącym się w dawnym dworze 

należącym do rodziny von Bismarcków. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd ze Szczecina 

do miejsca obrad w Kulicach i z powrotem. 
 

Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, możliwa jest organizacja 

wydarzenia w formie hybrydowej lub online. 
 

Serdecznie zapraszamy! 

mailto:paw.mig@usz.edu.pl
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Zgłoszenia udziału jako eksperta – referenta 

 

„Symboliczne słupy graniczne – ideologiczne wzmacnianie granic w Europie” 

Kulice (MOBI), 24.-26. lutego 2022 

Imię i nazwisko 
 

 

Instytucja 
 

 

Tytuł wystąpienia 
 

 

Abstrakt (maks. 

600 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkie CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


