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CALL FOR PAPERS
Międzynarodowa konferencja naukowa
27-29 listopada 2022
Muzeum POLIN, Warszawa

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 30 KWIETNIA 2022
ORGANIZATORZY

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;

Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN;
	Państwowe Muzeum na Majdanku – Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944);

Centrum Badań nad Holokaustem Instytutu Historii Najnowszej (IfZ), Monachium-Berlin;

Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie (USHMM).

TEMAT KONFERENCJI
Konferencja odbywa się w 80. rocznicę Akcji “Reinhardt” przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta
między marcem 1942 r. a listopadem 1943 r., której celem było wymordowanie Żydów w Generalnym
Gubernatorstwie i Okręgu Białystok. Chociaż Akcja „Reinhardt” pozostaje centralnym tematem konferencji,
interesuje nas szerszy proces bezpośredniej zagłady Żydów od 1941 do 1945 r. na całym przedwojennym
terytorium II Rzeczypospolitej.
Konferencja ma na celu prezentację najnowszych badań nad zagładą Żydów polskich z uwzględnieniem
takich zagadnień jak: sytuacja Żydów w przededniu Akcji „Reinhardt”, masowe egzekucje na Wschodzie,
motywacje i działania niemieckich sprawców i ich współpracowników, działania nie-niemieckich formacji
pomocniczych, beneficjenci korzystający z pracy przymusowej Żydów oraz przejętego majątku, przebieg
Akcji „Reinhardt” i zagłada poszczególnych skupisk żydowskich, postawy i reakcje Żydów w obliczu Zagłady:
opór, ucieczki, strategie przetrwania, obieg informacji o Zagładzie w okupowanej Polsce i za granicą, postawy nieżydowskich świadków (osób i instytucji), pomoc Żydom, końcowy etap zagłady Żydów polskich, nowe
podejścia metodologiczne w badaniach nad Zagładą.
ZGŁOSZENIA
Do nadsyłania zgłoszeń zapraszamy badaczy na wszystkich etapach kariery naukowej – od doktorantów
finalizujących swoje dysertacje do profesorów zwyczajnych. Abstrakt wystąpienia w języku angielskim
(300-500 słów) wraz z określeniem preferowanego języka prezentacji (polski lub angielski) oraz notę biograficzną uwzględniającą afiliację akademicką, opis doświadczenia badawczego i dane kontaktowe prosimy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://polin.pl/pl/form/conference-operation-reinhardt
Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni do 15 czerwca 2022 r.
KWESTIE ORGANIZACYJNE
Chcemy, by konferencja odbyła się w formule stacjonarnej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie. Gdyby z powodu pandemii Covid-19 spotkanie w dniach 27-29 listopada 2022 r. okazało się
niemożliwe, konferencja odbędzie się online lub w formie hybrydowej. Informacje o ostatecznej formule konferencji zostaną przekazane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem.
Organizatorzy zwrócą zaproszonym prelegentom koszty podróży do Warszawy i z powrotem (bilety w klasie
ekonomicznej) oraz zapewnią noclegi podczas konferencji.
Obrady konferencji będą się toczyć w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji materiałów konferencyjnych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: geopconference2022@polin.pl
Komitet organizacyjny
Suzanne Brown-Fleming (USHMM), Barbara Engelking (CBnZŻ), Dariusz Libionka (PMM i CBnZŻ), Andrea Löw (IfZ), Daniel Newman (USHMM),
Krzysztof Persak (Muzeum POLIN), Michał Trębacz (Muzeum POLIN), Anna Ullrich (IfZ).

Konferencja odbywa się w ramach
Global Education Outreach Program.

Organizatorzy:

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies,
William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

