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Człowiek podróżował od zarania dziejów. W ciągu wieków, w różnych 

rejonach geograficznych, odmienne były cele, warunki i skutki podróży - zarówno  

w odniesieniu do jednostki, jak i większych grup. Celem konferencji jest 

zaprezentowanie rozmaitych aspektów ruchliwości społecznej w krajach Grupy 

Wyszehradzkiej oraz jej zasięgu geograficznego począwszy od średniowiecza po 



czasy najnowsze. Szczególnie interesujące, zdaniem organizatorów, są zagadnienia 

dotyczące wzajemnych kontaktów oraz wymiany idei, ludzi, towarów i usług w 

czasie i przestrzeni. Należy również zadać pytania dotyczące negatywnych skutków 

migracji, np.  ich wpływu na poziom, tempo rozwoju poszczególnych krajów. W 

zamyśle organizatorów konferencja tworzyłaby płaszczyznę wymiany poglądów na 

poszczególne zagadnienia znajdujące się w kręgu zainteresowań uczestników obrad.  

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a organizatorzy pragną zwrócić 

uwagę na następujące kwestie: 

 Migracje ludzi w czasie i przestrzeni. 

 Władca, szlachcic, mieszczanin i obywatel w podróży. 

 Wojny i dyplomacja. 

 Wyprawy dalekie i bliskie. 

 Handel a rozwój szlaków. 

 Podróż edukacyjna i podróż po odpoczynek. 

 Dawne i współczesne migracje zarobkowe.  

 Odległość i przestrzeń - dawniej i dziś.  

 Świat jako „globalna wioska”. 

 Kulturowe tradycje, wzorce, normy dotyczące ruchliwości społecznej 

 

.     Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w siedzibie  

Muzeum Miasta Gdyni 

(ul. Zawiszy Czarnego 1, obok Bulwaru Nadmorskiego) 

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 380 złotych należy wpłacać na konto: 

62 1240 3770 1111 0000 4068 0604 -Akademia Pomorska 

ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk 

z dopiskiem w treści wpłaty: wpłata subkonto 249-535  

(Instytut Historii - konferencja "Mobilność społeczna w dziejach krajów 

Grupy Wyszehradzkiej”) 



W przypadku rezygnacji z noclegu opłata konferencyjna wynosi 260 zł. 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji nocleg z 29/30 maja, uroczystą 

kolację 29 maja, obiady 29 i 30 maja, przerwy kawowe, materiały konferencyjne 

oraz publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w odrębnym, 

angielskojęzycznym wydawnictwie.  

Za dodatkową opłatą dla osób chętnych możliwy jest nocleg z 28/29 maja lub 

30/31 maja. 

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji 

 

 

Harmonogram zgłaszania tematów wystąpień wraz z kilkunastowierszowym 

abstraktem: 

 Do 8 marca 2014 r.   - przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy: 

                                     visegrad.group@gmail.com 

 Do 18 marca 2014 r.  - informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia 

 Do 8 kwietnia 2014 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej 

 Do 8 maja 2014 r.      - przesłanie ostatecznego planu konferencji.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. 

Szczegółowe informacje przekażemy w komunikacie konferencyjnym po 

zamknięciu listy zgłoszeń. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnictwa w międzynarodowej konferencji 
VIA VIATORES QUAERIT.  

MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA W DZIEJACH KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. 
Gdynia 29-30 maja 2014 r. 

 

 

1. Imię i Nazwisko:  

  

2. Tytuł/ stopień naukowy:. 

 

 

3. Uczelnia, Instytucja:  

 

4. Tytuł referatu/wystąpienia:  

 

 

5. Abstrakt (max 800 znaków):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formy kontaktu:  

a) adres do korespondencji: 

 

b) e-mail:  

 

c) telefon: 

 

 

7. Proszę o wystawienie faktury 

 

Nazwa instytucji:  

 

Adres:  

 

 

NIP: 

        
 


