


K O M U N I K A T

O D E Z W A  Z JA Z D O W A

Polskie Towarzystwo Historyczne 
zwołuje

XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich do Łodzi 
w dniach od 7 do 10 września 1989 roku

Kolejny Powszechny Zjazd Historyków Polskich odbędzie się w  roku zapo
czątkowującym i poprzedzającym obchody rocznic wielkiej wagi: dwustulecia Re
wolucji Francuskiej i Konstytucji 3 maja oraz pięćdziesięciolecia wybuchu Drugiej 
Wojny Światowej. Wydarzenia, które przywołamy w czasie obrad, legły u podstaw  
nowożytnych, najnowszych i współczesnych dziejów Polski, Europy, świata.

Z każdej daty, z każdego wydarzenia płynie ku nam posłanie dziejów: walka 
o niepodległość narodu i kształt społeczeństwa, walka o przetrwanie i rozwój 
zbiorowości. Te właściwości naszej historii, pozostające wszakże w ścisłym związku 
z dziejami powszechnymi, przyświecać będą kolejnemu Powszechnemu Zjazdowi.

Miejscem obrad będzie Łódź — miasto, które symbolizuje początki intensyw
nego uprzemysłowienia ziem polskich, walkę klasy robotniczej o swe prawa a także 
specyficzny, właściwy dawnej Polsce, etniczny kształt miasta. Także i z miejsca 
naszych obrad wypływa kolejne posłanie: praca i tworzenie.

Od uczestników Zjazdu: badaczy, nauczycieli, archiwistów, muzeologów, biblio
tekarzy, studentów historii i wszystkich miłośników historii zależeć będzie, jakie 
padną pod adresem historii nowe pytania, jaki kształt uzyskają nowe odpowiedzi.

Zjazd rozpocznie się i zakończy posiedzeniami plenarnymi, na których przed
stawione zostaną referaty uogólniające tematykę trzech węzłowych tematów.

Zjazd będzie obradował w trzech sekcjach, poświęconych następującym te
matom:

I. Rewolucje schyłku XVIII wieku i ich konsekwencje;
II. Wielkie aglomeracje miejskie w XIX i XX w.;

III. Druga Wojna Światowa.
W ramach Zjazdu odbędą się następujące sympozja:

1. Daświadczenia warsztatowe historii starożytnej;
2. Władza i społeczeństwo w  Europie środkowej (XII—XV w.);
3. Porty bałtyckie i ich zaplecze w średniowieczu i  u progu doby nowożytnej;
4. Potrzeby badawcze nauk pomocniczych historii;
5. Historia a etnocentryzm;
6. Państwo własne i obce w myśli politycznej polskiego ruchu niepodległościo

wego XVIII—XX w.;
7. Budowa sił zbrojnych Polski u progu drugiej niepodległości i walka o granice 

Polski w latach 1918—1921;
8. II Wojna Światowa a społeczeństwo polskie;
9. Narody świata wobec II Wojny Światowej;

10. Stolice w  czasie II Wojny Światowej;
11. Problemy modernizacji procesu nauczania;
12. Kultura i polityka 1944— 1980;
13. Przemiany społeczne w  Polsce Ludowej 1944—-1980.
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Przewiduje się również kilkanaście wykładów publicznych najwybitniejszych 
przedstawicieli nauk historycznych, zapoznających z postępem badań w ciągu 
ostatnich lat.

Szczegóły zostaną przedstawione w  programie, rozesłanym tym osobom, które 
zadeklarują chęć uczestnictwa w  Zjeździe.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 czerwca 1989 n na karcie zgłoszenia, 
która będzie rozsyłana przez Biuro ZG PTH za pośrednictwem Oddziałów na adres 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu:

W związku z niemożnością określenia zawczasu wysokości składki zjazdowej, 
Informujemy, że konkretne dane zostaną ogłoszone w programie Zjazdu.

Składka zjazdowa zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie wydatków zwią
zanych z drukiem Pamiętnika Zjazdu i koszty organizacyjne. Dla osób, które 
wpłacą składkę przewiduje się zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.
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