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KRONIKA

AUTORZY, EDYTORZY I EKSPERCI
W SIEDZIBIE TNP

W dniu 15 czerwca 2016 r. w siedzibie TNP odby-
ło się spotkanie z uczestnikami międzynarodowej 
konferencji nt. „Przywracanie zapomnianej historii. 
Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej  
w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”.

Organizatorem konferencji była Fundacja Prze-
strzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej wspierana 
przez inne gremia społeczne. Głównym celem kon-
ferencji była próba zmiany negatywnego wizerunku 
Polski w anglojęzycznych podręcznikach historii  
i przekazach medialnych oraz poszerzenie wiedzy  
o Europie Wschodniej, w tym o Polsce.

Fundacja rozpoczęła działalność w 2006 r. orga-
nizując w Polsce dwutygodniowe spotkania, na któ- 
rych omówiono i zasugerowano wiele poprawek,  
a zwłaszcza obszernych uzupełnień dotyczących 
Polski w 63 podręcznikach i monografiach historycz-
nych. Równolegle do wprowadzanych nowych tekstów, 
ważne było umieszczanie ilustracji z historii Polski 
dotychczas nieobecnych w najszerzej stosowanych 
podręcznikach historii na uniwersytetach amerykań-
skich i światowych – anglojęzycznych.

W spotkaniu odbytym w TNP uczestniczyli nastę-
pujący Autorzy, Edytorzy i Eksperci:

Autorzy:
• Prof. Gershon Bacon – Bar Ilan University, Tel Aviv
• Prof. Wilson T. Bell – Thompson Rivers University
• Prof. Serhiy Bilenky – University of Toronto
• Dr. Siobhan Doucette – Georgetown University
• Prof. Arpad Klimo – Catholic University of Ame- 
 rica
• Prof. Anna Muller – University of Michigan, Dear- 
 born

• Prof. Felicia Rosu – Leiden University
• Prof. Kathleen Smith – Georgetown University
• Prof. John C. Swanson – University of Tenessee  
 at Chattanooga
• Prof. Carol Symes – University of Illinois
• Prof. Lynne Viola – University of Toronto

Edytorzy:
• John Durbin – W. W. Norton
• Susan Ferber – Oxford University Press
• Peter Kracht – University of Pittsburgh Press
• Kathleen McDermott – Harvard University Press
• Richard Ratzlaff – University of Toronto Press

Wśród ekspertów wyjątkową rolę pełnił profesor 
historii Andrzej S. Kamiński, absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, od ponad 40 lat wykładający naj- 
pierw na Uniwersytecie w Nowym Jorku, a później na 
Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie.

Gości przybyłych do siedziby Towarzystwa powitał 
Sekretarz Generalny doc. dr Wiesław Koński. Przed-
stawił historię Towarzystwa Naukowego w Płoc- 
ku i zakres jego działalności. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali Informator Towarzystwa Naukowego Płoc-
kiego.

Dyrektor Biblioteki Zielińskich dr Grażyna Szumlic-
ka-Rychlik omówiła zbiory biblioteki prezentując naj-
cenniejsze zabytki piśmiennicze, które wzbudziły 
bardzo duże zainteresowanie zebranych.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor Archiwum  
w Płocku dr Tomasz Piekarski, który podarował zebra-
nym kilka egzemplarzy-albumów upamiętniają- 
cych Żydów płockich.

Sala obrad. Fot. Maciej Wróbel
Dr Grażyna Szumlicka-Rychlik prezentuje Gościom najcenniej-
sze starodruki. Fot. Maciej Wróbel
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Wpisy do Księgi Pamiątkowej TNP prowadzonej od 1910 roku. 
Fot. Maciej Wróbel

Następnie uczestnicy zwiedzili siedzibę Towarzy- 
stwa ze wskazaniem najcenniejszych elementów jej 
wystroju i pamiątek historycznych.

Wkład TNP do programu konferencji polegał na 
podkreśleniu badań regionalnych dotyczących upa-
miętnienia wydarzeń historycznych i losów Polaków 
związanych z określonymi regionami Polski.

W kuluarowych rozmowach goście wyrazili zado-
wolenie, że mogli z bliska zobaczyć zabytki piśmien-
nictwa z IX wieku, starodruki z XV i XVI wieku oraz 
inne cenne dzieła.

Interesujące były wypowiedzi związane z prosto-
waniem zapisów dotyczących historii Polski w pod-
ręcznikach akademickich anglojęzycznych wydawanych 
w USA, które mają odbiór masowy wśród studentów 
(potencjalnie ok. 14 milionów).

Proces zmian lub wprowadzania nowych infor- 
macji jest długotrwały i wymaga wielostronnej współ-
pracy. Stąd zrodziła się idea szerszego poznania 

Polski i jej dziedzictwa narodowego oraz trudnej 
upolitycznionej historii Polski i Europy Wschodniej.

Swoją obecność goście udokumentowani wpisami 
złożonymi w Księdze Pamiątkowej TNP.

Daniela Żuk


