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Szczecin, 10–12 czerwca  2021 

 

Pretekstem do zorganizowania kolejnej, czwartej konferencji naukowej Z dziejów 

anarchizmu, jest przypadająca w lutym 2021 r. setna rocznica śmierci wybitnego myśliciela, 

teoretyka i praktyka anarchizmu – Piotra Kropotkina. Człowieka o arystokratycznym 

rodowodzie, będącego ostatnim anarchistą, którego przejmujący władzę bolszewicy darzyli 

szacunkiem i respektem, a którego pogrzeb stał się wielką – i ostatnią – manifestacją 

anarchistów w czerwonej Rosji. 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych postacią, myślą i 

dziełem Piotra Kropotkina. Interesuje nas całościowe ujęcie jego postaci, zarówno działalność 

anarchistyczna, prace o etyce, odkrycia geograficzne, kończąc na teoriach ewolucyjnych. 

Chcielibyśmy zatem pochylić się nad jego wkładem w rozwój (teoretyczny i praktyczny) 

anarchizmu w Rosji i na świecie; opisać go jako myśliciela, historyka ruchu rewolucyjnego, 

wreszcie badacza przyrody Syberii, znajdującego analogie między światem przyrody a 

funkcjonowaniem społeczeństwa. Chcielibyśmy możliwie pełnie naświetlić rozmaite aspekty 

działalności wielkiego anarchisty, jego czasy i okoliczności, w których przyszło mu 

funkcjonować. Interesuje nas także pamięć o Kropotkinie, odnajdywana zarówno w tekstach 

naukowych jak i w popkulturze; współczesna recepcja jego dokonań; kontynuatorzy jego 

myśli oraz antagoniści, polemiści i wrogowie. 



Podobnie jak w poprzednich, także i podczas tej konferencji dopuszczamy referaty 

poświęcone historii anarchizmu w Polsce i na świecie, odbiegające od głównego tematu 

spotkania. 

Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego 

(Kampus Krakowska) przy ul. Krakowskiej 71-79. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej 

sytuacji trudno przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna, w związku z tym 

planowany termin spotkania, w przypadku jej pogorszenia, może zostać zmieniony. Na 

zgłoszenia czekamy do 10 maja 2021 (email: bifa@poczta.onet.pl lub 

radoslaw.skrycki@usz.edu.pl). Do tego terminu należy także uiścić opłatę konferencyjną w 

wysokości 200 zł (dotyczy tylko osób zgłaszających referat) na konto: 

 

 Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin 

ING Bank Śląski 

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474 

z dopiskiem: Subkonto 0071 

 

Noclegi uczestnicy rezerwują we własnym zakresie (służymy pomocą w rezerwacji). 

*** 

Po konferencji zostanie wydany kolejny, czwarty tom zbioru studiów w serii „Z 

dziejów anarchizmu”. Teksty należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 listopada 

2021 r. na adres email: bifa@poczta.onet.pl lub radoslaw.skrycki@usz.edu.pl. Wszystkie one 

powinny być zaopatrzone w streszczenie w jęz. polskim i angielskim (maks. 1 str. 

maszynopisu) oraz krótką notkę o autorze (z podaniem m.in. zainteresowań naukowych, 

afiliacji, adresu email). Czcionka Times New Roman 12 pkt. (tekst główny), interlinia 1,5, 

przypisy dolne, 10 pkt., zbudowane w tzw. stylu oksfordzkim (autor, tytuł, miejsce i rok 

wydania oraz numer strony), skróty polskie („dz. cyt.” zamiast „op. cit.” itd.). Ewentualne 

ilustracje powinny być przygotowane jako czarno-białe. 
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