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Konferencja międzynarodowa  

„Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku” 

 

 

Konferencja Roczna Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Kulice, 19-21 maja 2022 r. 

 

 

 

W ostatnich dziesięcioleciach badania historyczne i historiografia dotyczące regionu Bałtyku 

znacznie się zintensyfikowały. Nie było to tylko reakcja na otwarcie granic po 1989 roku. 

Można raczej postawić tezę, że publiczne dyskusje nad historią regionu Bałtyku przyczyniło 

się do zmian politycznych i transnarodowego zbliżenia społecznego.  

O ile Fernand Braudel i jego Świat śródziemnomorski stanowili początkowo centralny punkt 

orientacyjny dla nowej historiografii regionu Bałtyku, o tyle obecny obraz jest o wiele 

barwniejszy. Oprócz klasycznych tematów, takich jak Hanza i spory wokół Dominium Maris 

Baltici w okresie wczesnonowożytnym, porusza się obecnie wiele innych aspektów, takich jak 

migracje, kultury pamięci, gender history, historia imperiów czy postkolonializm, by wymienić 

tylko kilka tematów. Ponadto, istnieją podejścia do rozpatrywania regionu Bałtyku w szerszym 

kontekście historii globalnej. Nie wszystkie z tych podejść do historii regionu Bałtyku są 

zupełnie nowe, czasami można je znaleźć już we wcześniejszych publikacjach. Ich 

upowszechnianie utrudniały jednak nieraz problemy z dystrybucją, tak że niektóre publikacje 

były po prostu trudno dostępne. Do tego dochodziły bariery polityczne, językowe, a czasem 

także mentalne.  

Pod tym względem centralnym tematem konferencji jest generowanie i transnarodowa 

wymiana wiedzy na temat historii regionu Bałtyku. Drugim zasadniczym wątkiem są pytania, 

czy region Bałtyku jako punkt odniesienia tworzy narracje historiograficzne, które różnią się 

od perspektyw narodowych, oraz w jakim stopniu takie transnarodowe aspekty znajdują 

zastosowanie w badaniach i edukacji historycznej. 
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Na konferencji przedyskutowane zostaną z jednej strony biograficzne, tematyczne i regionalne 

wkłady do historiografii regionu Bałtyku w przekroju czasowym i geograficznym pod kątem 

krytyki tradycji oraz z drugiej strony ich znaczenie dla przyszłych koncepcji badawczych. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji w charakterze 

ekspertów/prelegentów. Interesują nas niepublikowane wcześniej badania indywidualne, ale 

także ujęcia syntetyczne i porównawcze.  

 

Zgłoszenia zawierające tytuł prezentacji, streszczenie (do 600 znaków) i biografię (do 600 

znaków) po angielsku lub po polsku na adres jorg.hackmann@usz.edu.pl do 15 marca 2022 r.  

Kandydaci zostaną poinformowani o dokonanym wyborze do dnia 1 kwietnia 2022 r. Językami 

konferencji są ‚angielski i polski. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne. Planowane 

jest wydanie publikacji z referatami z konferencji. 

Udział w konferencji jest bezpłatny dla ekspertów/ prelegentów. Koszty podróży (2 klasa lub 

klasa ekonomiczna) będą zwracane lub potrącane z honorarium.  

 

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 maja 2022 r. w Międzynarodowym Ośrodku Badań 

Interdyscyplinarnych (MOBI) Uniwersytetu Szczecińskiego, mieszczącym się w dawnej 

rezydencji rodziny von Bismarck. Organizator zapewnia bezpłatny transport ze Szczecina na 

miejsce zawodów w Kulicach i z powrotem. 

 

Jeśli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, istnieje możliwość zorganizowania 

wydarzenia w formacie hybrydowym lub całkowicie online. 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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Zgłoszenia udziału jako eksperta – referenta 

 

Konferencja międzynarodowa  „Stan i perspektywy historiografii regionu Bałtyku” 

Konferencja Roczna MOBI, Kulice, 19-21 maja 2022 r. 

Imię i nazwisko 
 

 

Instytucja 
 

 

Tytuł wystąpienia 
 

 

Abstrakt (maks. 

600 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkie CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


