12.01.2019
Data wydarzenia: 16.09.2019 - 17.09.2019
Polska Misja Historyczna i konferencja naukowa „Uniwersytet i
komunikacja. Kształcenie wyższe na ziemiach niemieckich i polskich jako
fenomen transgraniczny (do 1939 r.)”
Typ wydarzenia: Konferencja
Organizatorzy:
Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu,
Universität Würzburg, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polska Misja Historyczna i Haus des Deutschen Ostens w Monachium we
współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Juliusza
i Maksymiliana w Würzburgu oraz Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte
e.V. Würzburg organizuje międzynarodową konferencję naukową pod tytułem:
Universität und Kommunikation. Die höhere Bildung im deutschen und polnischen
Raum als ein grenzüberschreitendes Phänomen (bis zum Jahre 1939) [Uniwersytet i
komunikacja. Kształcenie wyższe na ziemiach niemieckich i polskich jako fenomen
transgraniczny (do 1939 r.)].

Głównym tematem konferencji są następujące zagadnienia:
• szkoły wyższe: początkowe założenia i organizacja oraz drogi rozwoju,
wzajemne oddziaływanie;
• studenci: pochodzenie terytorialne i społeczne oraz jego znaczenie, drogi
podróży studyjnych (peregrinatio academica), organizacja pobytu na
uniwersytetach (m.in. temat „nacji” w średniowieczu oraz korporacji w
następnych stuleciach);
• absolwenci (z dyplomem lub bez): możliwości kariery „transgranicznej” oraz
faktyczne ścieżki kariery;
• szkoły wyższe, studenci i absolwenci: oficjalne i nieoficjalne powiązania
instytucji i osób (network), a także wzajemne oddziaływanie w nauce i
miesjcu pracy (wpływ, wymiana, współpraca);
• szkoły wyższe – władca terytorialny (państwo): wzajemne oddziaływanie na
wszystkich poziomach.
Ramy czasowe: od średniowiecza do 1933/39 roku.
Zasięg geograficzny konferencji obejmuje dwa obszary – polską i niemiecką
przestrzeń kulturową. Granice polityczne tych terenów pokrywają się w znacznej
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mierze z niemieckojęzycznymi terenami Świętego Cesarstwa Rzymskiego i krajów
poza jej granicami (Prusy Książęce (od 1701 r. Królestwo Pruskie, Szwajcaria od
1499 r.) i Polską (Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita,
Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, II Rzeczpospolita).
Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami
naukowymi w zakresie tematycznym odpowiadającymi planowanej sejsji.
Przewidziane są referaty ogólne, wprowadzające oraz przedstawiające powyższe
zagadnienie w kontekście wybranych przykładów. Zamiarem organizatorów jest
również wywołanie dyskusji w środowisku naukowców oraz sformułowanie w
oparciu o przedstawiane referaty nowych kwestii badawczych.
Konferencja odbywać się będzie w językach niemieckim i angielskim. Każdy
referent będzie miał do dyspozycji 20 minut.
Udział w konferencji jest bezpłatny, nie będą pobierane opłaty konferencyjne. Nie
jest przewidziana wypłata honorariów. Organizatorzy podejmą starania o
zapewnienie zakwaterowanie oraz dofinansowanie kosztów podróży.
Planowana jest publikacja artykułów powstałych w oparciu o referaty
przedstawione podczas konferencji w „Biuletynie Polskiej Misji Historycznej”, w
numerze 15/2020.
Propozycje referatów (formularz zgloszenia i zgoda na przetwarzanie danych
osobowych) należy przesyłać wyłącznie pocztą mailową do dr Renaty Skowrońskiej
(e-mail: r.skowronska@uni-wuerzburg.de). Termin zgłaszania propozycji referatów:
do dnia 21 stycznia 2019 roku.
Organizatorzy:
• Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w
Würzburgu – dr Renata Skowrońska
• Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München – prof. dr Andreas Otto Weber
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki,
Zakład Historii Krajów Bałtyckich – prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
• Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für
Fränkische Landesgeschichte – prof. dr hab. Helmut Flachenecker
• Institut für Hochschulkunde an der Universität Würzburg – prof. dr hab.
Matthias Stickler
• Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg
Konferencja jest organizowana w porozumieniu z Kolleg „Mittelalter und Frühe
Neuzeit”.
(informacja Organizatorów)
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Data zgłaszania prelegentów: 21.01.2019
Opłata: bez opłat
Do pobrania:
• Zgoda_na_przetwarzanie_danych_PL.docx
• Konferencja_2019_zgloszenia.doc
Linki:
• http://pmh.umk.pl/start/dzialalnosc/konferencje/konferencja-universitat-undkommunikation-w-dniach-16-i-17-wrzesnia-2019-roku-w-wurzburgu/
Słowa kluczowe: kontakty polsko-niemieckie, szkolnictwo wyższe, uniwersytet,
komunikacja
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