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Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej
21-22 września 2017 r.
Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni jest samorządową instytucją kultury. Gromadzi ono i udostępnia
zbiory z zakresu dziejów emigracji z ziem polskich oraz dąży do upowszechnianie wiedzy
na temat procesów migracyjnych na przestrzeni wieków.
Misją Muzeum jest rekonstruowanie losów emigrantów i opowiadanie o nich. Dotyczy
to zarówno historii osób znanych i sławnych, których nazwiska pojawiają się w kontekście
osiągnięć naukowych, sportowych, ekonomicznych czy artystycznych, jak i milionów
anonimowych wychodźców wyjeżdżających w poszukiwaniu lepszego życia. Ambicją Muzeum
jest popularyzacja wiedzy o różnych aspektach ruchów migracyjnych, ich uwarunkowaniach
i skutkach oraz wpływie na kształtowanie się skupisk polskiej diaspory a także wzajemne
relacje tych skupisk i kraju pochodzenia. Pragniemy też stworzyć forum dla kontaktów
badaczy oraz osób zainteresowanych problematyką migracyjną i polonijną.
Pierwszym przedsięwzięciem z tej naukowo - popularyzatorskiej sfery była ubiegłoroczna
konferencja, inaugurująca działalność Muzeum w tym zakresie. Została ona poświęcona
problematyce Polaków i społeczności polskich w Ameryce Łacińskiej. W wydarzeniu
tym wzięło udział blisko 40 badaczy, którzy reprezentowali ponad 20 ośrodków naukowych
i instytucji z Polski, Brazylii, Argentyny, Austrii, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych.
Kontynuując tę działalność Muzeum Emigracji w Gdyni wraz z partnerami: Komitetem Badań
nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, The Polish Institute of Arts & Sciences of America,
Polish American Historical Association oraz Polskim Towarzystwem Badań Kanadyjskich, mają
zaszczyt zaprosić Państwa na drugą międzynarodową konferencję naukową. Będzie
ona dedykowana polskiej obecności w Ameryce Północnej.
Podczas planowanej konferencji chcielibyśmy skupić się na takich zagadnieniach jak:
historia emigracji z ziem polskich do Ameryki Północnej; społeczne, prawne i polityczne
uwarunkowania migracji transatlantyckich; kształtowanie się, rozwój oraz przemiany
zbiorowości polonijnych w USA i Kanadzie; wkład Polaków w życie polityczne, społeczne,
kulturalne oraz naukowe Stanów Zjednoczonych i Kanady; współpraca i kontakty diaspory
z Polską oraz jej wpływ na stosunki amerykańsko – polskie i kanadyjsko – polskie; język
i tożsamość społeczności polonijnych w Ameryce Północnej; literackie i kulturalne aspekty
polskiej obecności w USA i Kanadzie; funkcjonowanie organizacji oraz mediów polonijnych;
aktywność polskiego duchowieństwa na kontynencie amerykańskim obraz Polaków
w społeczeństwach amerykańskim i kanadyjskim, itp.

Powyższa lista jest tylko propozycją zagadnień, które mogą być prezentowane w ramach
konferencji.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i dlatego do udziału w niej zapraszamy
zajmujących się Polakami i społecznościami polonijnymi w Ameryce Północnej specjalistów
reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym historyków, amerykanistów, kanadystów,
politologów, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców, antropologów kulturowych,
filologów itp.
Mamy nadzieję, iż podobnie jak w ubiegłym roku, Muzeum Emigracji w Gdyni będzie stanowiło
dla uczestników konferencji inspirującą przestrzeń umożliwiającą kreatywną i krytyczną
wymianę poglądów i najnowszych ustaleń badawczych.
Podsumowanie konferencji będzie stanowiła recenzowana publikacja monograficzna wydana
formie drukowanej.
Język konferencji: polski / angielski
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI:
Dołączony do zaproszenia Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 30.04.2017 r.
na adres mailowy: r.raczynski@muzeumemigracji.pl
Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana najpóźniej do dnia 15.05.2017 r.
Udział w konferencji jest dla jej uczestników bezpłatny.
Organizatorzy konferencji zapewniają referentom:




jeden nocleg z 21/22 września dla uczestników z Polski; trzy noclegi z 20/21, 21/22
oraz 22/23 września dla uczestników z zagranicy,
wyżywienie (w postaci śniadania, lunchów, przerw kawowych oraz uroczystego
bankietu),
druk (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) tekstu w publikacji monograficznej.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Ostatecznego wyboru osób zakwalifikowanych
do udziału w konferencji dokona Komitet Naukowy konferencji na podstawie nadesłanych
abstraktów wystąpień.
HARMONOGRAM:





do 30.04.2017 – przyjmowanie zgłoszeń,
do 15.05.2017 – potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału,
21-22.09.2017 – konferencja w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni,
do 15.11.2017 – ostateczny termin nadsyłania tekstów do publikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:



prof. dr hab. Adam Walaszek – Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego (przewodniczący),
prof. AP, dr hab. Katarzyna Jerzak – Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej






w Słupsku,
dr Magdalena Lesińska – Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu
Warszawskiego,
prof. Bożena Leven – The College of New Jersey, dyrektor The Polish Institute of Arts
& Sciences of America,
dr Anna Mazurkiewicz – Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Polish
American Historical Association,
prof. dr hab. Anna Reczyńska – Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:




Sebastian Tyrakowski,
dr Rafał Raczyński (koordynator konferencji),
dr Katarzyna Morawska.

PARTNERZY:

Komitet Badań nad Migracjami
Polskiej Akademii Nauk
http://www.kbnm.pan.pl/

The Polish Institute
of Arts & Sciences of America
http://www.piasa.org/

Polish American Historical Association
http://www.polishamericanstudies.org/

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich
http://www.ptbk.org.pl/

OSOBA DO KONTAKTU:
dr Rafał Raczyński
tel. +48 58 67 04 171
e-mail: r.raczynski@muzeumemigracji.pl
WIĘCEJ INFORMACJI O MUZEUM:
http://www.polska1.pl/pl/
Muzeum jest członkiem AEMI - Association of European Migration Institutions.

