
Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu 

Historii 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej 

 

Obcy w opiniach elit: od czasów 

starożytnych do końca XX wieku 

Lublin, 25-26 września 2017 r.  

 

  

 Wedle słów autora XIV-wiecznej Kroniki zbrasławskiej, w 1300 roku, w 

trakcie uroczystości koronacyjnych Wacława II Przemyślidy na króla Polski, 

arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka miał spuentować przemowę wygłoszoną po 

łacinie przez biskupa Brixen Jana uwagą, że byłaby ona doskonała, gdyby mówca nie 

był „psim łbem i Niemcem”. To krótkie stwierdzenie uświadamia nam, że 

wszelkiego rodzaju emocje i stereotypy, jakie można odnaleźć w wypowiedziach na 

temat reprezentantów innych grup etnicznych, nie są zjawiskiem współczesnym, były 

one bowiem obecne w odległej przeszłości. 

 Celem konferencji jest prześledzenie stosunku szeroko pojmowanych elit 

(politycznych, intelektualnych, artystycznych, religijnych, itp.) do przedstawicieli 

odmiennego etnosu. Ramy chronologiczne zostały zakreślone bardzo szeroko, 

obejmują okres od starożytności po koniec XX stulecia. Szczególny nacisk zostanie 

położony na wyjaśnienie przyczyn wygłaszania takich a nie innych opinii i rolę elit w 

kreowaniu, upowszechnianiu bądź zwalczaniu stereotypów. Równie istotne 

pozostanie określenie wpływu tych poglądów na rozwiązania i działania 

przedsiębrane wobec odmiennych etnicznie społeczności funkcjonujących w różnych 

częściach Europy. Nie mniej ważne będzie również podsumowanie dotychczasowego 

stanu badań oraz wskazanie potencjalnie nowych pól badawczych. 



 Miejsce konferencji nie jest przypadkowe. Lublin to przecież ośrodek, w 

którym od wieków spotykał się Wschód z Zachodem, gdzie współegzystowały różne 

grupy etniczne i religijne. 

 

Miejsce konferencji: Instytut Historii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-

031 Lublin 

 

Język obrad: polski lub angielski. 

 

Opłata konferencyjna wynosi 220 zł (55 euro) i obejmuje: publikację artykułów, 

materiały konferencyjne i wyżywienie (obiady i bankiet). Numer konta zostanie 

podany w późniejszym terminie. 

 

Harmonogram:  

 do 31 marca 2017 r. - zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem 

(maksymalnie 200 słów w języku polskim lub angielskim). Doktoranci 

zobowiązani są ponadto do przedłożenia pisemnej akceptacji promotora lub 

opiekuna naukowego dla zgłoszonego referatu. Propozycje prosimy przesyłać 

na adres mailowy: 

 

conference2017lublin@gmail.com 

 

 do 15 kwietnia 2017 r. - informacje o zakwalifikowaniu referatu; 

 do 30 czerwca 2017 r. - uiszczanie opłaty konferencyjnej; 

 25-26 września 2017 r. - konferencja; 

 do 31 stycznia 2018 r. - nadsyłanie tekstów do publikacji. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru referatów. Wygłoszone referatu 

zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie. 

 

mailto:conference2017lublin@gmail.com


Uczestnicy ponoszą koszty podróży i zakwaterowania. Organizatorzy zobowiązują 

się do pomocy w rezerwowaniu noclegów. Szczegółowy plan konferencji oraz 

dodatkowe informacje (lista hoteli, dojazd do Lublina) zostaną przesłane pocztą 

elektroniczną w połowie lipca 2017 r. 

 

Komitet organizacyjny: 

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor, 

Dr Anna Obara-Pawłowska, 

Dr Dariusz Wróbel, 

Mgr Jan Gawron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszeniowy 

 

Imię, nazwisko: 

 

Tytuł/stopień naukowy: 

 

Uczelnia: 

 

Tytuł wystąpienia: 

 

Abstrakt (maksymalnie 200 słów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

adres do korespondencji: 

numer telefonu: 

email: 

 

Dane do faktury: 

Nazwa instytucji: 

Adres: 

 

NIP: 

Sprzęt potrzebny do wystąpienia: 


