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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MŁODYCH HISTORYKÓW 
Europa Środkowo-Wschodnia w badaniach historycznych doktorantów 

 
 

26-27 maja 2017  
 
 

Instytut Historii UAM, ul. Umultowska 89d 
 

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów historii oraz dyscyplin 

pokrewnych  do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodych Historyków. 

Konferencja odbędzie się 26-27 maja 2017 roku w Instytucie Historii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Celem spotkania będzie przedstawienie badań prowadzonych przez młodych 

naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy w swojej pracy 

badawczej zajmują się historią tego obszaru geopolitycznego. Organizatorzy, mając 

na uwadze fakt, że zainteresowania i dysertacje naukowe poświęcone badanym 

zagadnieniom często mają złożoną formę, zrezygnowali z narzucania konkretnej 

tematyki konferencji. Równocześnie pragną zaznaczyć, że prezentowane referaty 

powinny dotyczyć problematyki związanej z tematem dysertacji referenta.  

Oprócz przedstawienia aktualnych badań doktorantów z Europy Środkowo-

Wschodniej, celem konferencji jest także stworzenie międzynarodowej platformy 

wymiany myśli oraz poglądów środowiska młodych badaczy na dzieje tego obszaru 

geopolitycznego.  

 

Podczas konferencji, na każdym panelu będą obecni samodzielni pracownicy 

naukowi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, których zadaniem będzie 

merytoryczna ocena prezentowanych referatów a zarazem stosowna konsultacja 

naukowa.  
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Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres histkonfuam@gmail.com do 31 stycznia 

2017 roku. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostaną Państwo 

poinformowani do 5 lutego 2017 roku (po uprzedniej selekcji zgłoszeń). Wraz z 

wiadomością potwierdzającą przyjęcie, otrzymacie Państwo  wytyczne edytorskie do 

opracowania ostatecznych wersji tekstów referatów, które należało będzie nadesłać 

do 16 kwietnia 2017 roku.  

 

Językami konferencji oraz referatów są: język polski, język czeski, język 

słowacki oraz język angielski.  

 

Czas trwania każdego z referatów przewidziano na 20 minut. 

 

Organizatorzy nie przewidzieli żadnej opłaty konferencyjnej.  

 

Wszystkie prezentowane referaty zostaną opublikowane w formie 

recenzowanej monografii naukowej.  
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