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Międzynarodowa konferencja „Stosunek do multikulturowego dziedzictwa 

terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i w XX w.” 

 
Kulice (Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego  

w Kulicach), 24.-26. listopada 2022   

 

Polskie ziemie zachodnie stanowią niezwykłe laboratorium, w którym obserwować można 

ewolucję stosunku do dziedzictwa kulturowego przejętego wraz z obszarem, na którym 

zamieszkiwała dotąd ludność obca kulturowo i językowo. Terenów, które zmieniały 

przynależność polityczną, a często też i etniczną można w dziejach ostatnich 200 lat w rejonie 

Morza Bałtyckiego wynaleźć kilka, m.in. Pomorze, Szlezwik, Prusy Wschodnie, Karelię. 

Celem spotkania będzie dyskusja na podstawie referatów opartych na badaniach źródłowych 

i przygotowanych przez ekspertów, na temat przemian relacji do zastanego po konfliktach 

zbrojnych i zmianach granic na tych obszarach obcego dziedzictwa kulturowego.   

 

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, niemiecki, 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 j. 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 24.-26. listopada 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! 
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Zgłoszenia udziału jako eksperta – referenta 

 

„Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich  

w XIX i w XX w.” 

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

Imię i nazwisko 
 

 

Instytucja 
 

 

Tytuł wystąpienia 
 

 

Abstrakt (maks. 

600 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkie CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


