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w polityce międzynarodowej 

XX i XXI wieku
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Pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej, którego autorem jest Oskar Halecki, stało się
przedmiotem wielu debat o podłożu historycznym, kulturowym oraz politycznym. Państwa
Europy Środkowej i Wschodniej stanowią niewątpliwie integralną część Europy, z którą łączą
je wspólne korzenie cywilizacyjne. Doświadczenia historyczne przyniosły jednak pewne
odmienności w ich modelu kultury politycznej i prawnej. Europa Środkowo-Wschodnia,
niejako skazana na odmienne, różnorodne i wielonarodowe sąsiedztwo była w przeszłości i
jest nadal otwarta na pełnienie roli pomostu między Wschodem a Zachodem. Poza tym,
podobnie jak Zachód Europy, ma długie tradycje myśli integracyjnej począwszy od idei Res
Publica Christiana, poprzez idee unii, aż do federacji państw włącznie.

Szczególne miejsce w tym procesie zajmuje bogaty w dramatyczne wydarzenia wiek XX,
kiedy po I wojnie światowej kształtowała się tożsamość państw regionu, poprzez
doświadczenia komunizmu, aż po koniec lat 80. który przyniósł zakończenie zimnej wojny
oraz zmianę międzynarodowego położenia państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Rozpoczął się mozolny proces transformacji systemowej oraz uzyskiwania podmiotowości
społeczeństw i suwerenności prawno-międzynarodowej przez państwa tej części Europy.

Na konferencję naukową – Europa Środkowo-Wschodnia w polityce międzynarodowej XX i XXI
wieku, zapraszamy doświadczonych badaczy, jak i osoby stojące na progu przygody z nauką
– przewidujemy zorganizowanie paneli z udziałem doktorantów i studentów.



Wszystkie wystąpienia powinny oscylować wokół trzech zasadniczych problemów
badawczych:

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej jako podmiot i przedmiot
relacji międzynarodowych

relacje dwustronne i wielostronne
współpraca w ramach organizacji
międzynarodowych 
dyplomacja i polityka zagraniczna

współpraca regionalna 
koncepcje integracji tej części
Europy

Relacje międzykulturowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej 

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec kryzysów XXI wieku
kryzys migracyjny 
kryzys klimatyczny

kryzys energetyczny
kryzys bezpieczeństwa zdrowotnego

OPŁATA KONFERENCYJNA WYNOSI 350 ZŁ DLA DOŚWIADCZONYCH
BADACZY, 100 ZŁ DLA DOKTORANTÓW

MIEJSCE KONFERENCJI: 
konferencja w formie hybrydowej będzie się odbywała stacjonarnie 

w Szczecinie oraz za pośrednictwem platformy internetowej.
JĘZYKI KONFERENCJI: 

polski, angielski, niemiecki, czeski, słowacki
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA: 

przewiduje się wydanie publikacji w języku konferencji w renomowanym wydawnictwie
lub czasopismach z listy ministerialnej (po otrzymaniu pozytywnych recenzji)

ORGANIZATOR:
Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy naukowej z Katedrą Stosunków

Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Instytutu Historii i
Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US - przewodnicząca; dr Renata Nowaczewska; 

dr Jordan Siemianowski; mgr Michał Rozenberg
 

mniejszości etniczne i narodowe 
współpraca kulturalna

ochrona dziedzictwa kulturowego
wielokulturowość

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres europasrodkowa@usz.edu.pl do 29
kwietnia 2022 roku


