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Szanowni Państwo,
Koło

Naukowe

Historyków

Studentów

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

w Krakowie, pod patronatem Zakładu Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Komisji Historii Wojen i Wojskowości Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział
w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej:

F RONT W SCHODNI W IELKIEJ W OJNY 1914-1918
która odbędzie się w Krakowie w dniach 10-11 V 2012 r. Konferencja skierowana jest do
studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, których zainteresowania
badawcze oscylują wokół tematyki frontu wschodniego I wojny światowej.
Celem konferencji jest przedstawienie rezultatów najnowszych badań dotyczących
Wielkiej Wojny, nawiązanie współpracy, przeprowadzenie paneli dyskusyjnych oraz
zaprezentowanie materialnych pozostałości związanych z I wojną światową w Krakowie
i okolicy.
Pieczę naukową nad Konferencją sprawować będą: dr hab. Michał Baczkowski,
prof. UJ oraz prof. dr hab. Tomasz Gąsowski.
Zamiarem

organizatorów

jest

przygotowywanie

cyklicznych

konferencji

dotyczących historii Europy Środkowo-Wschodniej w epoce nowoczesnej, ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów Austro-Węgier, Galicji i ziem sąsiadujących. Tegoroczne
przedsięwzięcie stanowi podwaliny pod seminaria, konferencje i posiedzenia naukowe
przygotowywane na rok 2014 – setną rocznicę wybuchu wojny. Rok 2012 przypomina nam
wydarzenia sprzed ponad stu lat, okresu stanowiącego prolog Wielkiej Wojny: ówczesną
sytuację polityczną, związaną ze zmianą układu sił w Europie, licznymi manewrami
dyplomatycznymi, kryzysami w poszczególnych państwach, chociażby sprawa Bułgarii,
konflikt Japonia-Rosja, kryzysy marokańskie, wojnę trypolitańską, czy wreszcie kryzys
bośniacki, wojny bałkańskie oraz wiele innych wydarzeń. Nierozerwalnie wiąże się z tym
panujący wówczas wyścig zbrojeń poszczególnych państw czy też zmiana ich priorytetów
w polityce zagranicznej. Na marginesie nie pozostają nastroje społeczne ściśle związane
z propagandą i nastrojami prowojennymi, kultem armii i munduru, a także
przeobrażeniami

w

życiu

gospodarczym

całego

globu.

Nie

można

przeoczyć

podejmowanych prób zachowania pokoju i wspomnieć należy o konferencjach haskich
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w 1899 oraz 1907 roku. Rok 1912 wiąże się również z godnym przypomnienia wydarzeniem
istotnym dla sprawy polskiej – powstanie Tymczasowej Komisji Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych, będącej podwaliną pod przyszłe formacje Legionów
Polskich, walczące podczas I wojny światowej.
Po zakończeniu obrad, organizatorzy planują wydać publikację pokonferencyjną,
o czym uczestnicy sesji zostaną powiadomieni osobną informacją.
Podczas konferencji poruszone zostaną tematy z zakresu zagadnień takich jak:
historia wojskowości, historia społeczno-gospodarcza, mobilizacja i przygotowania
do wojny, destabilizacja życia codziennego, propaganda wojenna, mikrohistoria:
doświadczenie Wielkiej Wojny zarówno w większych ośrodkach miejskich jak i na
prowincji, postrzeganie realiów wojennych przez poszczególne warstwy społeczeństwa,
problemy mniejszości narodowych wobec działań wojennych, problematyka terenów
przygranicznych w okresie 1914-1918, historia polityczna podczas I wojny światowej,
materialne pozostałości terenowe po Wielkiej Wojnie oraz pozostałość mentalne –
zagadnienia pamięci o wojnie, trudne drogi do stabilizacji, rozwój przestępczości
i sprawy bezpieczeństwa publicznego. Ponadto warto zwrócić uwagę na tematykę
dotyczącą Kościoła wobec Wielkiej Wojny, pamiętnikarstwa czasów wojny, obrazu wojny
w prasie czy grafikach oraz propagandę wojenną. Zgodnie z założeniami konferencji
tematyka referatów pod względem terytorialnym dotyczyć będzie frontu wschodniego (od
Bałtyku po Rumunię).
Poniżej przedstawiamy proponowane panele obrad:
- Preludium Wielkiej Wojny;
- Historia wojskowości, działania wojenne, armie walczące, wojsko a cywile;
- Historia społeczna i gospodarcza, destabilizacja życia społecznego, zniszczenia
wojenne, próby stabilizacji życia, funkcjonowanie instytucji z tym związanych;
- Historia polityczna: 1914-1918;
- Mikrohistoria: lokalne doświadczenia Wielkiej Wojny (badania regionalistyczne);
- Pozostałości po Wielkiej Wojnie: materialne (fortyfikacje, okopy, cmentarze wojenne,
miejsca pamięci) i niematerialne (w tym mentalne);
- Propaganda i sztuka okresu wojny w Europie Środkowo-Wschodniej;
- Badacze Wielkiej Wojny na przestrzeni lat.
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W

przypadku

propozycji

referatu,

który

nie

został

ujęty

tematycznie

w ramach powyższych haseł, a będzie wartościowy do zaprezentowania pod względem
badawczym, zostanie on uwzględniony przez Komitet Organizacyjny Konferencji podczas
procesu kwalifikacji zgłoszeń.
Obrady odbywać się będą w Instytucie Historii UJ (ul. Gołębia 13, Collegium
Witkowskiego) w dniach 10-11 maja 2012 roku.
Podstawę kwalifikacyjną zgłoszenia stanowić będzie wypełniony formularz
zgłoszenia (dostępny pod adresem: http://wielkawojna.socjum.pl/), zawierający dane
referenta oraz abstrakt referatu obejmujący tytuł referatu, jego plan, cele badawcze, krótki
opis stanu badań oraz podstawy źródłowej i bibliografii (wybór).
Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem należy przesłać do dnia 25 marca 2012 r.
w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: wielka.wojna@gmail.com .
Opłata konferencyjna wynosi 60 zł (obejmuje koszty noclegu, obiadów, bufetu
w czasie obrad, materiałów konferencyjnych, koszt ten może ulec zmniejszeniu).
Szczegółowe informacje o uregulowaniu opłat konferencyjnych zostaną podane
drogą e-mailową uczestnikom konferencji.
Organizatorzy

zaplanowali

liczne

przedsięwzięcia

towarzyszące

obradom

konferencyjnym: okolicznościowe wykłady, panel z debatą ekspercką, wyjścia do
wybranych obiektów w Krakowie, warsztaty źródłoznawcze (pokazy archiwalne), wyjście
śladami materialnych pozostałości po I wojnie światowej w Krakowie, projekcja filmów
archiwalnych itp.
Ewentualne

zapytania

prosimy

kierować

na

adres

e-mailowy

Komitetu

Organizacyjnego Konferencji: wielka.wojna@gmail.com.
Aktualne

informacje

o

sesji

pojawiać

się

będą

na

stronie

internetowej

http://wielkawojna.socjum.pl/

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowej
Front Wschodni Wielkiej Wojny 1914-1918
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Organizatorzy:

Koło Naukowe Historyków Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Patronat:
Zakład Historii Polski Nowoczesnej
Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Komisja Historii Wojen i Wojskowości
Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Polskie Towarzystwo Historyczne,
oddział w Krakowie
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