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Kwestia granic i terytoriów pogranicznych od dawna stanowi ważny obszar badań, budzący 

szereg kontrowersji i wątpliwości spowodowany niedostatkiem definicji i narzędzi definiowania. Obok 

zagadnień dotyczących ułożenia poprawnych stosunków między grupami/narodami zamieszkującymi 

obok siebie od zamierzchłych czasów do czasów współczesnych, pojawiają się niezwykle 

skomplikowane kwestie przynależności kulturowej i narodowej, mentalności społeczności pograniczy 

czy też ich tożsamości. Pojęcie graniczności przybiera nowych znaczeń, gdy odniesiemy je do 

zwartych obszarów – dzielnic, kwartałów czy ulic w obrębie np. jednego miasta. Obok istotnych 

zagadnień politycznych czy społecznych związanych z funkcjonowaniem stref nadgranicznych 

pojawia się także zaskakujący fenomen kulturowy wynikający z procesów akulturacji pograniczy.  

W wyniku procesów historycznych i politycznych zmieniają się granice miast i państw, co 

powoduje zamieszanie dotyczące tożsamości, prawa, edukacji i wielu innych kwestii. To 

problematyka, która zmusza do ciągłego stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi, to nowa 

interpretacja znanych źródeł i ciągłe odkrywanie obszarów jeszcze niezbadanych. Konferencja zatem 

powinna posłużyć wymianie poglądów i zaprezentowaniu wyników badań dotyczących tworzenia 

relacji społeczności, którym przyszło żyć obok siebie. 

Zaproponowane poniżej zagadnienia są zaledwie propozycją badawczą, wokół której powinna 

się skupić uwaga referentów, chcących wziąć udział w konferencji: 

1. Granice - pogranicza - peryferie, jako miejsca kulturowych transferów na przestrzeni wieków 

2. Pogranicza, sąsiedztwa, kresy – stałość i zmienność na przestrzenni lat 

http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ih/


3.         Tożsamość pograniczna     

4. Mniejszości narodowe na pograniczach – ich sytuacja prawna 

5. Rola religii w procesie kształtowania relacji międzysąsiedzkich 

6. Współpraca lub jej brak na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej, etc. 

7. Wzajemne relacje między mniejszościami narodowymi i etnicznymi 

8. Edukacja na obszarach wielonarodowych 

11. Sposoby na ułożenie sobie stosunków z sąsiadami 

12. Reakcja na sąsiada/ innego/ obcego 

 

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z określeniem tematu wystąpienia oraz abstraktem prosimy 

kierować do sekretarzy konferencji: 

 

dr Agnieszka Chłosta-Sikorska  

agsikorska@o2.pl (tel. 504 315 355) 

 

dr Marcin Gadocha  

m.gadocha@interia.eu (tel. 604 119 595) 

 

Termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa 4 maja 2016 r.  

Koszt udziału w obradach konferencyjnych – 400 zł (koszt druku recenzowanej publikacji, 
cateringu i materiałów konferencyjnych) 
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