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Zaproszenie do nadsyłania referatów 
 

Rewolucje w Rosji w 1917 r. miały kluczowy wpływ na 
sytuację w XX wieku. Stało się to za sprawą 
uruchomionych przez nie procesów społecznych i 
politycznych. Dziedzictwo tych wydarzeń oraz ich 
następstwa, w tym upadek imperiów oraz pojawienie 
się nowych państw narodowych, nadal odbija się 
echem w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 
 

Niniejsza konferencja, która odbędzie się w Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN pod hasłem "Żydzi i 
inni: Relacje etniczne w Europie Środkowo-
Wschodniej od roku 1917", jest drugą z trzech 
składających się na cykl dyskusji poświęconych tej 
problematyce. Jako pierwsza odbyła się konferencja 
"Sto lat dziedzictwa rewolucji rosyjskiej a 
współczesny świat: w jaki sposób rewolucja 
podzieliła, zjednoczyła i ukształtowała 
kontynent", która miała miejsce 3-5 kwietnia 2017 r. 
w Kennan Institute (Wilson Center) w Waszyngtonie. 
Ostatnia konferencja, zaplanowana na grudzień 2017 
r., odbędzie się na Hebrew University of Jerusalem. 
 

Dzięki wsparciu ze strony Fundacji NADAV Muzeum 
POLIN, Navzlin Center oraz Kennan Institute mamy 
przyjemność zaprosić naukowców z Europy 
Środkowo-Wschodniej (szczególnie z Polski, Ukrainy, 
Litwy, Czech, Słowacji i Węgier) do nadsyłania 
prezentacji omawiających dalekosiężne 
konsekwencje wydarzeń z lat 1917-1918 z 
perspektywy ich regionu. Koncentrując się na 
doświadczeniach żydowskich, uczestnicy omówią 
wspólną przeszłość różnych  grup narodowościowych  
Europie Środkowej i Wschodniej.  Celem tych spotkań 
jest wywołanie nowych dyskusji na temat znaczenia 
państwa narodowego i  narracji historycznych z nim 
powiązanych. Nasze sesje zdominuje tematyka 

dotycząca radykalnych zmian, wojny i przemocy. 
Ponadto sprawdzimy, jakie odzwierciedlenie zjawiska 
te znalazły w zbiorowej pamięci, procesach 
migracjnych i  integracjnych oraz szeroko 
rozumianych zagadnieniach społeczno-kulturowych. 
 

W tym celu organizatorzy zachęcają do przesyłania 
propozycji 20-minutowych prezentacji omawiających 
problemy społeczne i polityczne wywołane przez 
rewolucje rosyjskie w całej Europie Środkowo-
Wschodniej, np.: 
 

• Współistnienie Żydów i nie-Żydów przed wojnami i 
po nich: pomiędzy pragmatycznym przymierzem a 
antysemityzmem. 

• Żydzi a hegemoniczne grupy narodowe - lojalność 
a wyobcowanie, żydowskie koncepcje  asymilacji 
i akulturacji. 

• Problemy płci w rezultacie wydarzeń z lat 1917-
1918: aspekty żydowskie i nieżydowskie.  
Tematy  żydowskie we współczesnych narracjach 
narodowych – zarówno te bagatelizowane, jak i 
niebagatelizowane – a także pamięć historyczna 
tych brzemiennych lat. 

 
Wszystkie nadsyłane propozycje powinny opierać 
się na autorskich, szeroko zakrojonych 
i wielowymiarowych badaniach, dotychczas 
nieprezentowanych na żadnym forum 
akademickim. Pisemne propozycje o objętości 
200-300 słów z krótkim CV należy przesyłać na 
adres: conference1917@polin.pl do 30 kwietnia 
2017 r. Organizatorzy pokrywają koszty podróży, 
w tym zakwaterowanie w Warszawie. 
Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie 
prawo do publikowania jej przebiegu. 
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