Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Kongres Polaków w Republice Czeskiej
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Cieszyn
zapraszają na

międzynarodową konferencję
Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego
pogranicza na Śląsku Cieszyńskim
– dokonania, problemy, perspektywy
w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego

18 października 2016 roku
w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 62.

Konferencja „Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku
Cieszyńskim” wpisuje się w bogaty i różnorodny program I Kongresu Czechoznawstwa
Polskiego, który jesienią 2016 roku zainaugurują organizatorzy: Polsko-Czeskie Towarzystwo
Naukowe, Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.
Zaproszenie na konferencję, która odbędzie się 18 października br. w Cieszynie, kierujemy do
badaczy

zainteresowanych

problematyką

pogranicza

polsko-czeskiego:

zjawiskami,

procesami, przemianami, przeszłością i teraźniejszością tego regionu oraz polsko-czeskich
relacji.
Głównym

celem

konferencji

jest

dokonanie

swoistej

syntezy

kierunków

podejmowanych od kilku dekad badań z różnych dziedzin nauki i ich rezultatów.
Organizatorzy konferencji podejmują próbę naszkicowania mozaiki podejść i paradygmatów
obecnych w naukowym dyskursie nad wszelkimi kwestiami związanymi z pograniczem
polsko-czeskim, głównie na Śląsku Cieszyńskim. Także zbilansowania badań z tego zakresu,
stworzenia płaszczyzny wymiany informacji, jak również integracji osób, które wiąże ze sobą
ten sam teren badań i podobny przedmiot zainteresowań. Oczekujemy uzyskania odpowiedzi
na pytania: Jakie są perspektywy badań nad pograniczem polsko-czeskim? Jakie wątki
powinny zostać włączone do programów badawczych? Czy i jakie są deficyty badań nad
pograniczem polsko-czeskim? W jakim zakresie wiedzę o rzeczywistości tego pogranicza
można wykorzystać w praktyce społecznej, edukacyjnej, działalności samorządowej
i współpracy transgranicznej?

Ramowy program
9:00 Otwarcie Sympozjum przez prof. dra hab. Zenona Gajdzicę – Dziekana Wydziału
Etnologii i Nauk o Edukacji
9:15 Wystąpienie Ryszarda Macury – Burmistrza Cieszyna
I Wystąpienia wprowadzające:
9:30

prof. zw. dr hab. Halina Rusek
prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
prof. zw. dr hab. Radosław Zenderowski
dr hab. Andrzej Kasperek
dr Józef Szymeczek

II Panel dyskusyjny z udziałem referentów
Moderatorzy:
dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur
dr hab. Andrzej Kasperek
III Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządów
i organizacji pozarządowych
Moderatorzy:
dr hab. Marek Rembierz
dr Danuta Kocurek

W ramach sympozjum zostanie zorganizowana:
 sesja posterowa,
 wystawa publikacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji,
 wystawa artystyczna „Polsko-czeskie inspiracje”, prezentująca kulturę polskiej
i czeskiej strony Śląska Cieszyńskiego.

Komunikat
dotyczący spraw organizacyjnych
1.

Pragniemy zaproponować obrady w formie wymiany poglądów, dyskusji, wspólnie
formułowanych wniosków i sugestii badawczych.

2. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie (na dołączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa)
chęci udziału w spotkaniu do 30.09.2016 roku.
3. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł.
Podajemy numer konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną:
> nr rachunku: 83 2490 0005 0000 4600 9215 4170 Alior Bank SA
> Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
> ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
> z dopiskiem: „Kongres Czechoznawstwa – Cieszyn”
Wszelkie dodatkowe informacje organizacyjne można uzyskać pod numerami telefonów:
dr Danuta Kocurek +48 503310874; danutakocurek@interia.pl
dr Aniela Różańska  +48 732795467; aniela.rozanska@gmail.com

