Odezwa Zjazdowa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego we współpracy z Komitetem Nauk
Historycznych Polskiej Akademii Nauk, zgodnie ze swoimi tradycjami, zwołuje XVI Zjazd Po
wszechny Historyków Polskich. Zjazd odbędzie się we Wrocławiu w dniach 15-19 września 1999
roku, a więc w ponad pół wieku od pierwszego po II wojnie światowej X Zjazdu, który w 1948 roku
również obradował w tym mieście, a u progu uroczystych obchodów 1 0 0 0 -letniej obecności metro
polii wrocławskiej w dziejach Polski.
Zgodnie z tradycjami od 1925 roku zjazd będzie obradował pod honorowym patronatem Prezy
denta Rzeczypospolitej.
XVI Powszechny Zjazd Historyków podejmie próbę oceny drogi dziejowej Polski i Polaków
w mijającym Tysiącleciu, dorobku i niedostatków polskiej nauki historycznej u progu i wobec w y
zwań nowego Tysiąclecia, jej miejsca we współczesnym życiu narodu polskiego i Rzeczypospolitej.
Szczególną uwagę organizatorzy Zjazdu chcą poświęcić 1000-letniej dramatycznej drodze dziejowej
Wrocławia i Śląska, także w bezpośredniej dyskusji z historykami Czech i Niemiec. W takiej samej
dyskusji, nad dziejami naszego wschodniego pogranicza chcemy spotkać się z Kolegami z Litwy,
Białorusi, Ukrainy i Rosji.
’
Zapraszamy do udziału w naszym Zjeździe pracowników nauki, nauczycieli historii, archiwi
stów, muzealników, miłośników historii wszelkich zawodów. Apelujemy o udział w naszym Zjeździe
do przedstawicieli wszystkich mediów popularyzujących wiedzę o naszej przeszłości. Zapraszamy też
do czynnego udziału w Zjeździe studentów, przygotowując w trakcie spotkania Sejmik Studenckich
Kół Naukowych Historii ze wszystkich Uczelni. Zaproszenie nasze kierujemy nie tylko do Polaków
w Kraju, lecz także i do tych, którzy żyją poza granicami Rzeczypospolitej.
Do udziału w Zjeździe Powszechnym Historyków Polskich zapraszamy historyków reprezen
tujących także historię sztuki i inne nauki o sztuce, historyków medycyny, sportu i wychowania
fizycznego. Na nasz Zjazd zapraszamy przedstawicieli zagranicznych środowisk historycznych, które
współpracują z polskimi historykami.
’
Do udziału w naszym Zjeździe zapraszamy historyków i miłośników historii, którym bliskie są
dzieje naszego Narodu i Państwa, aby z wyzwaniami nowego Tysiąclecia odbyć wspólną dyskusję
nad rolą i miejscem tradycji dziejowej w staraniach o zbudowanie jutra.
Żyjąc w okresie transformacji ustrojowej, chcemy ukazać najważniejsze przełomy w dziejach
Polski i Polaków, ich przyczyny, konsekwencje, aby lepiej rozumieć to wszystko, co określa nasz
dzień współczesny i przeszłość. Chcemy, aby obrady Zjazdu mogły wykazać jak rozległy jest zwią
zek historii ze współczesnością i jakie ma zadania wobec przyszłości.
Obrady Zjazdu będą się toczyć w sekcjach chronologicznych, począwszy od dziejów staro
żytnych, przez średniowiecze, czasy nowożytne, dzieje najnowsze po historię współczesną i w sym
pozjach oraz dyskusjach panelowych obejmujących wszystkie podstawowe dyscypliny nauk

PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM L XXXIX, 1998, ZESZ. 3

KOMUNIKATY

522

historycznych. Przygotowywujemy też odrębne posiedzenia poświęcone problemom nauczania
historii i funkcjonowania archiwistyki, nowym metodom badawczym, zastosowania komputerów,
dziejów Kościoła, wojskowości, biografistyki, myśli politycznej, stosunków międzynarodowych,
historii regionalnej, przeobrażeniom mediów, roli kobiet w historii, sprawom Polonii. Przepro
wadzimy samodzielne dyskusje panelowe na temat dziejów pogranicza polskiego: wschodniego,
zachodniego i południowego. Obradom Zjazdu będzie towarzyszył specjalny program, który obejmie
także objazdy po najciekawszych zespołach zabytkowych Dolnego Śląska.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące programu Zjazdu, warunków uczestnictwa, wy
sokości składki zjazdowej, sposobu zgłaszania swojego uczestnictwa podamy do powszechnej wiado
mości w końcu bieżącego roku.
Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących Zjazdu prosimy kierować pod adresem:
Komitet Organizacyjny XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, 51-131 Wrocław, ul.
Szewska 49, pok. 109, fax (071) 343 65 - 4 2 , e-mail: wrzes@szermierz.uni.wroc.pl.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego

Warszawa, czerwiec 1998 r.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego i Rady Kra
jowej Regionalnych Towarzystw Kultury

Szanowni Państwo!
Polskie Towarzystwo Historyczne wspólnie z Radą Krajową Regionalnych Towarzystw Kultury
z okazji XVI Zjazdu Powszechnego Historyków Polskich, doceniając znaczenie prac regionalnych,
dotyczących „bliższej ojczyzny”, ogłaszają konkurs na prace z zakresu historii regionalnej.
Prace niepublikowane, jak i drukowane w ciągu lat 1996-1999, monografie, rozprawy, artykuły,
zbiory źródeł dotyczące dziejów regionów, miast, wsi, jednostek administracyjnych winny zostać
nadesłane na adres organizatorów Zjazdu: Polskie Towarzystwo Historyczne, Wrocław, Szewska 49
w terminie do 1 czerwca 1999 roku. Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich, nie jest
ograniczony wykształceniem, wiekiem, miejscem zamieszkania, narodowością ani wykonywanym
zawodem. Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Historycznego z udziałem przedstawicieli Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw
Kultury. Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi. Prace wyróżnione będą
rekomendowane do druku w wydawnictwach polskich. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w me
diach publicznych. Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do udziału z Zjeździe.
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