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Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 

„Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej i ukraińskiej myśli 

historycznej XIX i XX w.”    

Planujemy ją zorganizować w Rzeszowie 28-29 września 2017 r. 

 

Celem konferencji będzie ukazanie obrazu Rzeczypospolitej Obojga Narodów w  

polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX i XX stulecia. Chcemy uwzględnić zarówno 

dokonania profesjonalnych badaczy jak i popularyzatorów dziejów. Proponujemy rozważenie   

takich zagadnień jak: 

 1. Unie Polski z Litwą w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej. 

2. Współżycie narodów w ramach Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.), ze szczególnym 

uwzględnieniem relacji polsko-ukraińskich. 

3. Ustrój Rzeczypospolitej. 

4. Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej. 

5. Miejsce Rzeczypospolitej w Europie i jej relacje z Rosją, Austrią, Turcją, Niemcami 

i Europą Zachodnią. 

6. Rzeczypospolita jako przedmurze Europy. 

7. Stosunki społeczne w Rzeczypospolitej 

8. Wojny kozackie.  

9. Odrodzenie Rzeczypospolitej po jej I rozbiorze.  

10. Przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 

11. Rola Austrii, Rosji, Prus w rozbiorach Polski 

12. Bohaterowie historii polskiej i ukraińskiej w historiografii obu narodów. 

13. Stereotyp Ukraińca i Polaka w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej. 

14. Kultura polska i ukraińska XVI-XVIII w. 

 

Zamierzamy się też przyjrzeć temu problemowi w ujęciu metodologiczno-

warsztatowym, prześledzić jak zmieniał się kanon badań w polskiej i ukraińskiej myśli 

historycznej, jak modelowano wzorce uprawiania nauki, jakie stawiano pytania dotyczące XVI-

XVIII w. Interesujące byłoby także ukazanie związków historiografii z życiem społeczno-

politycznym, szukanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób historycy reagowali na najbardziej 

palące problemy wynikające z toczących się dyskusji ustrojowych (w okresie oświecenia, 

romantyzmu, pozytywizmu, modernizmu, II Rzeczypospolitej,  po 1945 roku).  

 

 



Jednocześnie informujemy, że zabiegamy o dofinansowanie konferencji, jednak część 

kosztów będą musieli pokryć uczestnicy. Opłata konferencyjna nie powinna  przekroczyć 

350 zł.  

Koleżanki i Kolegów z Ukrainy prosimy o wpłacenie składki konferencyjnej w 

wysokości 150 zł. Może być ona uiszczona po przyjeździe do Rzeszowa. 

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie załączonej Karty zgłoszenia 

uczestnika i jej zwrot na podany adres do dnia 31 marca 2017 roku. Ukraińscy uczestnicy 

konferencji składają (przesyłają) swoje zgłoszenia Prof. dr hab. Leonidowi Zaszkilniakowi. 

Przypominamy, że w pierwszym dniu konferencji, 28 września, odbędzie się Walne 

Zebranie Członków Towarzystwa Historiograficznego, które dokona wyboru nowego Zarządu 

Głównego TH. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na to spotkanie. 

 

 

 W imieniu Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Historiograficznego 

       Prezes Towarzystwa Historiograficznego 

       (Prof. dr hab. Paweł Sierżęga) 

Sekretarz TH  

(Dr hab. prof. UR Joanna Pisulińska) 

 

 
 


