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Polacy i Niemcy w Europie. Część druga, 16-17 listopada 2015 r., Poznań
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zupełnie nowego wymiaru w
zjednoczonej Europie nabrały również stosunki polsko-niemieckie. Po wielu stuleciach napiętej sąsiedzkiej
atmosfery w centrum zainteresowania pojawiają się istotne pytania dotyczące roli, jaką pełnią (i pełnili) Polacy i
Niemcy w Europie. Problematyki tej będzie dotyczyć konferencja, którą zamierzamy zorganizować w Instytucie
Filologii Polskiej UAM. Będzie to kontynuacja spotkania sprzed trzech lat. W Instytucie Slawistyki Uniwersytetu
im. Christiana Albrechta w Kilonii w dniach 26–27 października 2012 r. odbyła się pierwsza część konferencji
Polen und Deutsche in Europa, czego efektem stał się niedawno opublikowany tom (Polen und Deutsche in
Europa. Polacy i Niemcy w Europie. Beiträge zur internationalen Konferenz, 25. und 26. Oktober 2012, Kiel, red.
M. Düring, K. Trybuś, Peter Lang 2014). Teraz chcielibyśmy ustanowić cykl konferencji odbywających się co
dwa lata, naprzemiennie w Poznaniu i Kilonii.
Do udziału w konferencji zapraszamy germanistów, polonistów i historyków. Różnorodność naukowych
zainteresowań uczestników konferencji zapewnić ma szersze (pod względem teoretycznym i praktycznym)
spojrzenie na skomplikowane stosunki polsko-niemieckie w Europie, w ujęciu kulturowym, z koncentracją uwagi
na problematyce językoznawczej, literaturoznawczej i historycznej. Punktem odniesienia mają być tutaj przede
wszystkim kluczowe wydarzenia i zmiana paradygmatu w wieloaspektowych kontaktach Polaków i Niemców –
począwszy od rozbiorów Polski w XVIII wieku, a skończywszy na przemianach ostatniego dwudziestolecia.
Pragniemy, aby konferencja i jej szerokie spektrum tematów stały się naukowym wydarzeniem
towarzyszącym prowadzeniu nowego kierunku studiów magisterskich („Studia

międzykulturowe: Polacy i

Niemcy w Europie” – PiNwE), powołanego przez uczelnie partnerskie – Uniwersytet im. Christiana Albrechta w
Kilonii i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Integralną częścią tego nowego programu kształcenia
jest nakreślona wcześniej interkulturowa problematyka pogranicza, której konferencja dotyczy. Celem PiNwE
jest rzetelne uniwersyteckie kształcenie specjalistów w zakresie stosunków polsko-niemieckich, w szeroko
pojmowanym kontekście europejskim – tak, by ten nowy kierunek studiów stał się jednym z filarów trwałych i
dobrych relacji sąsiedzkich pomiędzy Polakami i Niemcami.
Czas jednego wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Językami konferencji są język polski oraz
język niemiecki. Zgłoszenia z propozycjami tematów (abstrakty referatów, których objętość nie powinna
przekraczać 250 słów) prosimy przesyłać do 30 czerwca 2015 r. na adres: polacyiniemcy@gmail.com.
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