		Rosyjski Instytut Kulturoznwstwa,  
Ambasada Polski w Moskwie
Instytut Polski w Moskwie
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Moskwie
Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Humanistyczno-Społeczny 
przy współudziale Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej 
i Rosyjskiej -Humanistycznej Fundacji Naukowej 
         informują, że w dniach 22-24 października 2009 roku w Moskwie odbędzie się 
                      Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat:
                    ,,Rosja a Polska: dług pamięci i prawo zapomnienia”


Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach konferencji rosyjskich i zagranicznych uczonych (kulturologów, filozofów, historyków, filologów, socjologów, politologów, znawców sztuki, psychologów, pedagogów i innych specjalistów), których sfera zainteresowań naukowych jest związana z różnorodnymi aspektami badań w dziedzinie studiów pamięci, jak również badaniem wpływu pamięci kulturowej (społecznej) na procesy  polsko-rosyjskiej komunikacji międzykulturowej.
	Podstawowymi celami konferencji będzie analiza roli nauk historycznych i kształcenia historycznego w procesach kształtowania i podtrzymywania tożsamości kulturowych Rosji i Polski oraz ich wpływu na stosunki polsko-rosyjskie, jak również wypracowanie sposobów przezwyciężania ,,barier memorialnych” na drodze do zrozumienia społeczności obydwu krajów.
	Program konferencji naukowej  przewiduje przeprowadzenie posiedzenia plenarnego,  prac czterech  sekcji, dyskusji w ramach okrągłego stołu oraz panelu dyskusyjnego.

					Sekcja I 
,, Memorialne kultury” Rosji i Polski: wspólne i szczególne”

	Pamięć kulturowa jako koncept:  teoretyczne źródła i potencjał heurystyczny
	„Historia pamięci” jako program badawczy kulturologii historycznej
	Strukturyzowanie pamięci kulturowej: specyfika fabuły i narratywów
	„Zbawcy Europy” : rosyjska i polska pamięć kulturowa o swoim miejscu w zachodniej cywilizacji
	Rosja i Polska: „słowiańskie braterstwo” i/czy „europejski wybór”

Narodowa świadomość w rosyjskiej  i polskiej literaturze na przełomie wieków
„Miejsca pamięci” i memorialne krajobrazy: status i specyfika funkcjonowania w kulturze
Polityka w dziedzinie dziedzictwa kulturowego jako zwrot ku pamięci

Sekcja II
„Pamięć w społecznym wymiarze: rosyjska i polska perspektywa”

 Zagadnienia do dyskusji:
	Analiza socjologiczna pamięci zbiorowej/kolektywnej/:  dorobek klasyczny a problematyka współczesna

Tradycje określenia fenomenu pamięci zbiorowej w naukach społecznych
Mechanizmy społecznej interpretacji pamięci zbiorowej
Instytucje pamięci: rodzina, państwo, cerkiew/kościół, szkoła i armia jako podmioty chroniące pamięć 
Strategie społecznej organizacji pamięci i zapomnienia: historia i współczesność
Nostalgia: funkcje społeczne i formy reprezentacji
Społeczne funkcjonowanie pamięci w kontekście  rosyjskim i  polskim: legitymizacja i identyczność
Pamięć zbiorowa w badaniach empirycznych
Przestrzeń medialna jako nośnik pamięci społecznej
Przezwyciężanie negatywnych stereotypów historycznych  w stosunkach Rosyjsko-polskich: perspektywy socjologiczne i społeczno-psychologiczne

Sekcja III
,,Historia Vita memoriae: pamięć i historiografia w kontekście Rosyjsko-polskim”

Zagadnienia do dyskusji:
	Czy nauka historyczna jest formą pamięci kulturowej

Pamięć historyczna i świadomość historyczna: tradycja badań
Wzajemne historiograficzne obrazy  Polski i Rosji:  duma i urzedzenie
Analogie historyczne: źródła współpracy czy  konfliktu
	Narodowe uspokojenie a dialog międzynarodowy: wkład historii

Sekcja IV
 	
			,, Pamięć a praktyki kształcenia w Rosji i Polsce”

    Zagadnienia do dyskusji:
	Kształcenie historyczne i memorialna socjalizacja

Rola dyscyplin kształcących cyklu socjalno-humanistycznego w  kształtowaniu pamięci zbiorowej i identyczności
	Wykształcenie historyczne a historyczne uspokojenie
	Obraz <Innego> i jego wykorzystanie 

Rosja i Polska w podręcznikach i programach nauczania obydwu krajów w ujęciu dydaktycznym 
	Komisje z zakresu wyjaśniania wspólnej historii w literaturze szkolnej

Oficjalna narracja szkolna  a ,,pamięć  alternatywna”


		

Okrągły stół
    ,,Memory studies: na drodze do ,,paradygmatu memorialnego’’ w zakresie wiedzy społeczno-humanistycznej
Zagadnienia do dyskusji:
	Rozumienie pamięci:  z ,,głębi duszy” ku kulturalno-historycznemu uwarunkowaniu
	Pamięć:  collectiva or collected. Problem statusu ontologicznego fenomenu pamięci  zbiorowej
	Pamięć zbiorowa, społeczna, kulturowa, historyczna: relacje pojęć

Pamięć a zapomnienie w kulturze: jedność przeciwieństw
	Etyka pamięci. Amnestia i amnezja

,,Memorialny boom”  a  sakralizacja pamięci we współczesnym świecie: przyczyny i następstwa
	Społeczne ramy pamięci a manipulacje pamięcią

Pamięć, trauma a komunikacja interkulturowa
	„Badania memorialne” (Memory studies): Perspektywy nowej naukowej dyscypliny


Panel  dyskusyjny
    ,, Pamięć mniejszości narodowych i regionów:  potencjał konfliktów czy źródło rozwoju. Rosyjskie i polskie doświadczenia

Zagadnienia do dyskusji:

	Pamięć a identyczność w kontekście glokalizacji: kryzys  narracji narodowych


	Społeczeństwo współczesne jako zbiorowość ,, wspólnot pamięci”


	Pamięć w procesach konstruowania regionalnych i etnokulturowych identyczności w Rosji  i Polsce


	Zderzenia pamięci ogólnonarodowej i lokalnych narratywów memorialnych: doświadczenia Rosji i Polski

Symbole identyczności a pamięć lokalnych wspólnot i mniejszości. Walka o semiotyczne przyswojenie przestrzeni
	Rola środków masowej informacji i systemu kształcenia w formowaniu, podtrzymywaniu i transformacjach pamięci wspólnot i mniejszości regionalnych


	Doświadczenie traumatyczne w strukturze pamięci wspólnot regionalnych i mniejszości etnokulturowych


	Lokalne wspomnienia i problem ogólnopaństwowej tożsamości kulturowej– polskie i rosyjskie doświadczenia




Języki robocze konferencji – rosyjski, polski, angielski
Organizatorzy planują wydanie materiałów pokonferencyjnych
Zgłoszenia do udziału w konferencji (zob. załącznik 1), tezy wystąpień w objętości do 2000 znaków oraz teksty wystąpień w objętości do 20000 znaków w dowolnym języku roboczym konferencji proszę przysyłać do Rosyjskiego Instytutu Kulturoznawstwa  na adres komitetu organizacyjnego: memory-ricr@ricur.ru,  
Zgłoszenia można przesyłać także pocztą  lub faksem z  dopiskiem: Na konferencję <Rosja i Polska: dług pamięci a prawo zapomnienia> na adres:
 Russia 119072, Moscow, Bersenevskaya nab., 18-20-22, unit 3
tel.: 7 (495) 959 09 08, fax: 7 (495) 959 10 17  

e-mail:  memory-ricr@ricur.ru 
strona internetowa: www.ricur.ru 

Termin nadsyłania zgłoszeń i tez wystąpień upływa 1 lipca 2009 roku. 
Ostateczny termin przesłania tekstów wystąpień – 10 września 2009
Zgłoszenia udziału w pracach konferencji zostaną rozpatrzone przez Komitet Organizacyjny i w terminie do 30 lipca wszystkim chętnym zostaną wysłane zaproszenia lub umotywowana odmowa.
Komitet  Organizacyjny zastrzega sobie prawo  odmowy  zgłoszeniom,  które nie będą   odpowiadały tematyce konferencji
Komitet Organizacyjny zostawia sobie prawo doboru i redagowania materiałów przeznaczonych do publikacji.
Dane informacyjne:
Data przyjazdu uczestników konferencji                                              - 21 października 2009 r.
Otwarcie konferencji				                               - 22 października 2009 r.
Obrady plenarne                                                            	 	  - 22 października 2009 r. 
Obrady  w sekcjach						  - 23 października 2009 r.
Obrady  okrągłego stołu					  - 24 października 2009 r.
Panel dyskusyjny						  - 24 października 2009 r.
Zamknięcie konferencji						  - 24 października 2009 r.
Data wyjazdu uczestników konferencji				  - 25 października 2009 r.

Telefony informacyjne:
+7 (495)959 09 08 – pokój przyjęć Rosyjskiego Instytutu Kulturoznawstwa
+7 (495)959 13 98 – sekretarz naukowy RIK   Koczelajeva Nina Aleksandrovna
Koordynator Konferencji:
Pani Tatiana Stjażkina 
+7 (495) 959 09 08
Faks: +7(495)959 10 17
E-mail:  memory-ricr@ricur.ru  


Załącznik
Zgłoszenie
do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
«Rosja i Polska: dług pamięci i prawo zapomnienia»
22-24 października 2009,  Moskwa

Nazwisko_____________________________________________________________________
Imię_________________________________________________________________________
Stopień naukowy, tytuł_________________________________________________________
Miejsce pracy_________________________________________________________________
Zajmowane stanowisko___________________________________________________________________
Naukowe zainteresowania______________________________________________________
Wyrażam chęć uczestnictwa w:
sekcji Nr
Okrągłym stole
Proponowany temat wystąpienia_______________________________________________
Streszczenie wystąpienia (do 2000 znaków)________________________________
Proszę o zarezerwowanie hotelu__________________________________________
Adres miejsca pracy_________________________________________________________________
Telefon kontaktowy__________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________

Data                                                               Podpis


