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Zaproszenie do udzialu w międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej
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Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej od wielu lat naleĘ do wiodących ośrodków

naukowych w kraju badających tóżne aspekty Zbrodni Katyńskiej. To z inicjatywy jego pracowników

w l995 roku odbyła się jedna z pionierskich konferęncji międzynarodowych zatytułowana ,,Zbrodnie

NKWD naobszarze województw wschodnich RP 1939-1956".Z kolei od 2010 roku wydawane są

opracowania Źródłowe z serii ,,Zbtodnia Katyńska w opinii uohodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii

1949-1990".

W tym roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej. W związku z tym władze Wydziału

Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej wraz z jego pracownikami postanowiły zorganizować

kolejną konferencję naukową poświęconą temu zagadnieniu. Starania te spotkały się z pozytywną

odpowiedzią ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zechciŃo wesprzeć

konferencję w ramach modułu ,,Doskonała Nauka". Natomiast funkcję przewodniczącęgo Komitetu

Naukowego konferencji zgodził się objąc prof. Tadeusz Wolsza.

Tym razem organizatorzy zdecydowali się skoncentrować na niezwykle waznym aspekcie, jakim

jest ,,Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej". Dlatego prosimy

potencjalnych uczestników o rozważenię tematów wystąpień w ramach następujących bloków

tematycznych:

c zbrodnia katyńska w emigracyjnej publicystyce, prasie i działalności naukowej;
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Polityczne inicjatywy polskiego uchodźstwa Ia rzecz wyjaśnienia i ukarania sprawców

zbrodni;

Zbrodnia Katyńska w pamięci zbiorowej Polaków w kraju i na emigracji;

Opinia międzynarodowa wobec Zbrodni Katyńskiej i jej sprawców.

Powyzsze bloki tematyaznę stanowiąjedynie koncepcyjne ramy konferencji. Decyzji uczęstników

pozostawiamy wybór konkretnych tematów i zagadnień badawczych, jak również przyjęte metody

i perspektywy badawcze.

Konferencj a pt. ,,Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej" odbędzie się

w dniach 12-13 listopada 2020 roku na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień do 10 września

2020 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.wh@tu.koszalin.pl.

Do 15 września 2020 roku poinformujęmy o zaakceptowaniu zgłoszęnia. Ze względu na

panującą epidemię koronawirusa istnieje możliwość przesunięcia terminu konferencji na przyszły rok

lub tęż przeprowadzenia jej online. O ewentualnych zmianach uczestnicy konferencji będą

informowani na bieżąco.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, teksty

wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w 202l roku w monografii wieloautorskiej wydanej

ptzęz Wydawnictwo Naukowe Politechniki Koszalińskiej (20 pkt. na liście MNiSW). Na gotowe

teksty referatów będziemy czękać do 31 grudnia 2020 roku.
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