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Zapraszamy prelegentów do udziału w
konferencji "Dlaczego warto wracać do bolesnej
przeszłości?"

Termin: 8–9 września 2017 (piątek i sobota)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Ulica
Pomorska, ul. Pomorska 2

Konferencja Dlaczego wracać do bolesnej przeszłości? organizowana jest przez
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako część wydarzenia Dni Pamięci Ofiar Gestapo.
Jest ona próbą podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń różnych osób i instytucji w
obszarze przestrzeni upamiętniania ofiar II wojny światowej.

* * *

Konferencja Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości? będzie składała się z
dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok, historyczny, odbędzie się w piątek 8 września.
Będzie się ogniskował wokół tematyki związanej z Zagładą Żydów i postawą w tym
kontekście polskiego społeczeństwa w różnych rejonach okupowanego kraju. Naszym
zamiarem jest przede wszystkim przybliżenie tematu poświęcenia własnego życia i
bezpieczeństwa dla ratowania drugiego człowieka.

Blok drugi, odbędzie się w sobotę 9 września i przeznaczony jest na wystąpienia
zgłaszających się do nas prelegentów. Został on pomyślany jako zaproszenie do dialogu i
wymiany doświadczeń osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń, w sposób pośredni i
bezpośredni zajmujących się upamiętnieniem ofiar Zagłady i zagadnieniem pomocy Żydom
przez Polaków. Interesuje nas, w jaki sposób dziś upamiętnia się te wydarzenia? Czy jest to
zadanie wymagające specjalnego wysiłku albo może odwagi? Czy wobec upływu tylu lat
jest możliwe dojście do prawdy bez ideologicznej manipulacji? Czy pamięć o tych
wydarzeniach ma wpływ na dzieje współczesne?

Mamy nadzieję, że dzięki Państwu uda nam się choć częściowo odpowiedzieć na te pytania.

Zapraszamy historyków, muzealników, antropologów, socjologów, etnografów i osoby
zajmujące się kwestiami szeroko rozumianej pamięci II wojny światowej. Udział w tej
interdyscyplinarnej konferencji będzie okazją do prezentacji Państwa działalności i
podzielenia się własnym doświadczeniem.
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Nabór prelegentów do I bloku konferencji jest już zamknięty.

II blok konferencji, na który zgłoszenia wciąż przyjmujemy, odbędzie się 9 września 2017
(sobota) w oddziale MHK Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2.

Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz opisem do 2 tys.
znaków przyjmujemy do 30 czerwca 2017 r. na adres: dnipamieci@mhk.pl

W zgłoszeniu proszę podać miejsce zamieszkania i nr telefonu kontaktowego. Do autorów
wybranych wystąpień zostanie wysłane specjalne pismo z zaproszeniem i wszystkimi
szczegółami wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty przejazdu do Krakowa i z powrotem oraz zastrzega sobie
prawo ostatecznego wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.

 

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Stachów

e-mail: dnipamieci@mhk.pl

tel. 12 633 14 14
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