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ODEZWA ZJAZDOWA

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO DO HISTORYKÓW POLSKICH

Zarząd Główny Polskiego Towaizystwa Historycznego zaprasza historyków polskich pracujących w kraju
i poza jego granicami, do udziału w XV Powszechnym Zjeźdźie Historyków Polskich, który odbędzie się w 
Gdańsku w dniach 19—21 września 1994 r. Razem ze Zjazdem odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów 
PTH, które dokona wyboru nowych władz Towarzystwa.

XV Powszechny Zjazd odbędzie się w roku upamiętniającym doniosłe rocznice z dziejów Polski:
- 200-tą rocznicę Powstania Kościuszkowskiego;
- 50-tą rocznicę Powstania Warszawskiego;
- 50-tą rocznicę powstania formacji politycznej i ustrojowej, którą nazwano Polską Ludową.
XV Powszechny Zjazd będzie pierwszym od blisko 60 lat spotkaniem historyków polskich, w którym udział 

nie będzie ograniczony względamipozamerytorycznymi, zarazem spotkaniem wszystkich tendencji i kierunków 
badawczych nie kontrolowanych przez żadną cenzurę.

Dla uczestników XV Zjazd Powszechny będzie okazją do uświadomienia drogi jaką przebyło nasze 
środowisko, nasza dyscyplina naukowa i świadomość historyczna społeczeństwa polskiego w okresie między 
łódzkim i gdańskim spotkaniem historyków. Jako uczestnicy i świadkowie zaszłych zmian będziemy mieli 
okazję do refleksji również jako badacze i propagatorzy wiedzy o przeszłości.

Nicią przewodnią obrad Zjazdu będzie problematyka małych i wielkich ojczyzn, lokalnych (prywatnych) i 
narodowych, wychodząca naprzeciw zarówno wobec przemian zachodzących w całej Europie, jak wobec nowej 
sytuacji naszej Ojczyzny.

Obrady Zjazdu, otwarte i zamknięte sesjami plenarnymi, będą się toczyć w sześciu sekcjach 
chronologicznych: starożytności, średniowiecza, dziejów nowożytnych, wieku XIX, wieku XX (do Π wojny 
światowej) i dziejów współczesnych. Przewidujemy ponadto zorganizowanie sympozjów, poświęconych: 
dziejom wojskowości, idei i myśli politycznej oraz sprawom nauczania historii i upowszechniania wiedzy 
historycznej.

Bardzej szczegółowe informacje dotyczące programu Zjazdu, kosztów uczestnictwa, zakwaterowania, 
sposobów zapisu i możliwości udziału w części lub w całości obrad podamy na początku 1994 roku.

Bieżącą korespondencję w sprawach dotyczących Zjazdu prosimy kierować pod adresem: Komitet 
Organizacyjny XV Powszechnego Zjazdu Historyków, 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, p. 28.

Warszawa, grudzień 1992 r.

NAGRODA IM. JANA KARSKIEOO I POLI NIRENSKIEJ

Począwszy od 1993 r. będzie przyznawana nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nirenskiej za książkę lub 
obszerną rozprawę opublikowaną w czasopiśmie naukowym (niezależnie od daty wydania) na temat wkładu 
polskich Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia do polskiej kultury i nauki od średniowiecza do dnia 
dzisiejszego. Nagroda będzie przyznawana corocznie w wysokości 5.000 dolarów jednemu autorowi lub 
dzielona między kilku laureatów.

Wnioski o nagrodę należy nadsyłać na adres:

Prof. dr Lucjan Dobroszycki 
Yivo Institute for Jewish Research 
1048 Fifth Avenue 
New Yoric, N. Y. 0028, USA
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