
LIST INTENCYJNY 

Uralski Uniwersytet Federalny (Jekaterynburg, Rosja) 
oraz  

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce, Polska) 
 

zapraszają do udziału w  międzynarodowym seminarium naukowym 
pt. „Pejzaże pamięci prowincji” 

 
Jekaterynburg, 1-2 października 2021 

 

Seminarium naukowe poświęcone będzie omówieniu problemów związanych z 

kształtowaniem i rozwojem krajobrazu pamięci małych miast i wsi, z naciskiem na 

badanie roli ulokowanych tam muzeów, archiwów i bibliotek. Instytucje te działają na 

rzecz tożsamości lokalnej i promują interakcję różnych kultur pamięci (historycznej, 

kulturowej, dokumentalnej, społecznej, pokoleniowej itp.). Są punktem 

przyciągającym i generującym działalność innowacyjną, wnoszącą nową jakość do 

środowiska lokalnego. 

Celem seminarium jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy dyskusyjnej do 

omówienia teoretycznych i metodologicznych zagadnień badania przestrzeni pamięci 

na prowincji oraz ich zadań w przeszłości i przyszłości. 

Podczas seminarium planowane jest omówienie następujących zagadnień: 

• „krajobraz pamięci”: koncepcja, struktura, typologia 

• krajobraz kulturowy i/lub pamięciowy prowincji w kontekście tożsamości 

lokalnej 

• instytucje pamięci (archiwa, biblioteki, muzea) w strukturze krajobrazu pamięci 

• dominanty i subdominanty krajobrazu pamięci 

• tradycyjne i nowoczesne praktyki w zakresie zachowania pamięci 

• podejścia metodologiczne i algorytmy badania krajobrazu pamięci 

• muzeum/archiwum/biblioteka jako instytucja pamięci 

• muzeum/archiwum/biblioteka jako agregator kultur pamięci 

• historia prowincjonalnych muzeów/archiwów/bibliotek  

• cechy i etapy tworzenia prowincjonalnej instytucji pamięci  

• uniwersum instytucji pamięci: pracownicy i odbiorcy 



• muzeum/ archiwum/ biblioteka jako przestrzeń komunikacyjna 

• technologie i praktyki instytucji kultury: między przeszłością a przyszłością 

Do udziału w seminarium zapraszamy historyków, socjologów, filozofów, 

kulturoznawców, archiwistów, muzealników, bibliotekarzy, historyków sztuki, 

filologów oraz wszystkich zainteresowanych wyżej wymienionymi problemami.  

Seminarium przebiegać będzie w dwóch sekcjach: rosyjskiej i polskiej. Obrady w 

sekcji polskiej planowane są w trybie online. 

Zgłoszenia do sekcji polskiej należy przesyłać do 20 sierpnia 2021 r. na adres e-

mail: dariusz.magier@uph.edu.pl. Zgłoszenie udziału powinno zawierać 

następujące informacje: 1) imię i nazwisko; 2) stopień naukowy/tytuł 

naukowy; 3) afiliacja; 4) telefon; 5) adres e-mail; 6) temat wystąpienia; 7) 

streszczenie do 1000 znaków w języku polskim i rosyjskim. 

Gotowe teksty artykułów do publikacji należy nadsyłać do końca września 2021 r. 

Wymagania dotyczące artykułów do publikacji: objętość do 20 tys. znaków; czcionka 

– Times New Roman; wielkość – 14; odstępy: 1,5; margines górny i dolny – 2 cm; 

lewy – 3 cm; prawy – 1,5 cm; przypisy dolne; streszczenie i słowa kluczowe w jęz. 

angielskim, polskim i rosyjskim. Artykuły zostaną opublikowane w monografii 

zbiorowej wydanej przez Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu. 

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Wyniki selekcji 

zostaną przekazane autorom do 1 września 2021 r. 

 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: 

• prof. Ludmiła Mazur, e-mail: lmaz@mail.ru 
Sekretarz sekcji polskiej:  

• dr hab. Dariusz Magier, dariusz.magier@uph.edu.pl  
 

mailto:dariusz.magier@uph.edu.pl
mailto:lmaz@mail.ru
mailto:dariusz.magier@uph.edu.pl

