
 
 
 
 

 
 

 
ZAPROSZENIE 

NA 
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 
»MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE, 

MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIE W EUROPIE« 
 

Opole, 10.–11.10.2022 
 
Komitet naukowy konferencji: 
Prof. UO dr hab. Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski) 
Prof. zw. dr hab. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
Prof. UKW dr hab. Krzysztof Okoński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy) 
Dr Paweł Popieliński (Instytut Studiów Politycznych PAN) 
 
Pomimo upływu czasu i zmieniających się warunków politycznych i społeczno-kulturowych, 
zagadnienia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi nie tracą na aktualności.  
W myśl zapisów ustawy w Polsce funkcjonuje obecnie dziewięć mniejszości narodowych  
(Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi) oraz cztery 
mniejszości etniczne (Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy). Istnieją także społeczności 
zabiegające o ich formalne uznanie. 
Podobnie kwestia różnorodności przedstawia się w odniesieniu do mniejszości niemieckich, 
rozsianych po całym świecie. W Europie ich organizacje i stowarzyszenia działają w kilkunastu 
krajach, jednak ich status formalny jest zróżnicowany. 
 
Organizowana przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu oraz Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach międzynarodowa konferencja adresowana 
jest do młodych naukowców (w wieku do 35 lat), stawiających pierwsze kroki w badaniach 
naukowych, względnie przygotowujących obecnie rozprawy magisterskie lub doktorskie.  
 
Rdzeń merytoryczny konferencji tworzą następujące zagadnienia: 
–  historia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, mniejszości niemieckie w Europie, 
–  kultura, dziedzictwo i struktury organizacyjne stowarzyszeń mniejszościowych, 
– mniejszości narodowe i etniczne wobec społeczeństw większościowych (zagadnienia 
kulturowe, gospodarcze i społeczno-polityczne), 



– literatura, sztuka oraz dzieła filmowe powstające dzięki aktywności organizacji 
mniejszościowych, względnie twórców wywodzących się z mniejszości,  
– wytwory kultury materialnej i niematerialnej odnoszące się tematycznie do mniejszości 
narodowych i etnicznych w Polsce oraz mniejszości niemieckich w Europie, 
– przedstawiciele mniejszości w świecie polityki, 
– potencjał kulturowy i gospodarczy mniejszości na tle społeczeństw większościowych, 
– dynamika rozwoju struktur mniejszościowych, znaczenie procesów asymilacyjnych,  
– mniejszości narodowe i etniczne w polityce państw europejskich (aspekty organizacyjne, 
prawodawstwo, traktaty, akty wykonawcze), 
– ogniska potencjalnych konfliktów pomiędzy mniejszościami a społeczeństwem 
większościowym (perspektywa synchroniczna i diachroniczna), 
– mniejszości narodowe a paradygmaty obowiązujące wewnątrz społeczeństwa 
informacyjnego, oddziaływanie nowych mediów i cyberprzestrzeni, 
– prognozy na przyszłość, mniejszości narodowe i etniczne w dynamicznie zmieniającej się 
globalnej rzeczywistości.    
 
Konferencja przeprowadzona zostanie w czterech sekcjach / blokach tematycznych: 

1) demografia i ekonomia, 
2) literatura i kultura, 
3) historia, 
4) społeczeństwo i polityka. 

 
Rolę koordynatorów i moderatorów pełnić będą czterej wybitni specjaliści z każdej  
z wymienionych dziedzin, podczas obrad przejmą oni jednocześnie funkcję swoistych 
mentorów i doradców. Oni też we wstępnej fazie realizacji konferencji – we współpracy  
z organizatorami – dokonają kwalifikacji i selekcji nadesłanych zgłoszeń.      
 
Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych, zakwalifikowanym uczestnikom 
zapewnione zostaną noclegi oraz wyżywienie, jak również częściowa refundacja 
kosztów podróży. 
 
Język konferencji: polski i niemiecki 
 
Czekamy na Państwa zgłoszenia na załączonych formularzach do 15 czerwca 2022,  
pozostajemy z pozdrowieniami, 
 

 
     
 



 
 
 
 

 
           
 
                                                     EINLADUNG 

ZUR 
INTERNATIONALEN WISSENSCHAFTLICHEN TAGUNG 

FÜR NACHWUCHSFORSCHER 
»ETHNISCHE UND NATIONALE MINDERHEITEN  

IN POLEN, DEUTSCHE MINDERHEITEN IN EUROPA« 
 

Oppeln, 10.–11.10.2022 
 

Wissenschaftliches Komitee der Tagung: 
Prof. UO Dr. habil. Adriana Dawid (Universität Oppeln) 
Prof. Dr. habil. Romuald Jończy (Wirtschaftsuniversität Breslau) 
Prof. UKW Dr. habil. Krzysztof Okoński (Kazimierz-Wielki-Universität Bromberg) 
Dr. Paweł Popieliński (Institut für Politische Studien, Polnische Akademie der 
Wissenschaften) 
 
Ungeachtet der sich verändernden Zeitperspektiven sowie der neuen sozial-politischen und kulturellen 
Umstände verliert die mit den nationalen und ethnischen Minderheiten verbundene Problematik nicht 
an Aktualität. 
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gibt es in Polen neun nationale Minderheiten (Belorussen, 
Tschechen, Litauer, Deutsche, Armenier, Russen, Slowaken, Ukrainer und Juden) sowie vier ethnische 
Minderheiten (Karaimen, Lemken, Roma und Tataren). Darüber hinaus gibt es Volksgruppen, die die 
gesetzliche Anerkennung anstreben.  
Ähnlich gestaltet sich der Vielfältigkeitsaspekt bezüglich der deutschen Minderheiten, die auf der 
ganzen Welt verstreut sind. In Europa kommen sie in mehreren Ländern vor, ihr formaler Status  
ist dennoch uneinheitlich. 
 
Die vom Forschungszentrum der Deutschen Minderheit in Oppeln und Haus der Deutsch-
Polnischen Zusammenarbeit in Gleiwitz organisierte internationale wissenschaftliche Tagung richtet 
sich an Nachwuchsforscher (im Alter bis 35 Jahren), die erst am Anfang ihrer wissenschaftlichen 
Laufbahn sind, bzw. gegenwärtig ihre Magister- oder Doktorarbeiten verfassen.  
 
 
 
Den sachlichen Kern der Tagung bilden folgende Themenbereiche: 
– Geschichte der nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen, deutsche Minderheiten in Europa,  
– Kultur, Erbe und organisatorische Strukturen der Minderheitsverbände und -gesellschaften, 



– nationale und ethnische Minderheiten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft (kulturelle, wirtschaftliche 
und sozial-politische Problematik), 
– Literatur, Kunst und Film deren Entstehung auf die Aktivität der Minderheitsorganisationen und ihrer 
Vertreter zurückzuführen sind, 
– Beispiele der materiellen und nicht materiellen Kultur, die thematisch mit nationalen und ethnischen 
Minderheiten in Polen sowie deutschen Minderheiten in Europa verbunden sind, 
– Vertreter der Minderheiten in der Politik, 
– das kulturelle und wirtschaftliche Potenzial der Minderheiten innerhalb der Mehrheitsgesellschaft, 
– die Entwicklungsdynamik der Minderheitsstrukturen, Bedeutung der Assimilationsprozesse, 
– nationale und ethnische Minderheiten in der europäischen Politik (organisatorische Aspekte, 
Gesetzgebung, Verträge), 
– Ursachen für potenzielle Konflikte zwischen den Minderheiten und der Mehrheitsgesellschaft 
(synchrone und diachrone Perspektive), 
– nationale Minderheiten und Paradigmen der Informationsgesellschaft, die Wirkung von neuen Medien 
und Digitalisierung, 
– Zukunftsprognosen, ethnische und nationale Minderheiten in der sich rapide verändernden globalen 
Wirklichkeit.  
 
Die Tagung wird in vier Sektionen / Themenbereiche eingeteilt: 

1) Demografie und Wirtschaft, 
2) Literatur und Kultur, 
3) Geschichte, 
4) Gesellschaft und Politik. 

 
Die Rolle der Koordinatoren und Moderatoren übernehmen vier hervorragende Spezialisten in den 
oben genannten Disziplinen, die während der Tagung zugleich die Funktion der Mentoren und Berater 
erfüllen werden. Sie werden auch in der Einstiegsphase der Konferenz – nach Absprache mit den 
Veranstaltern – die Auswahl und Bewertung der Anmeldungen durchführen. 
 
Die Veranstalter sehen keine Tagungsgebühren vor, den qualifizierten Teilnehmern wird darüber 
hinaus die Unterkunft und Verpflegung sowie teilweise Rückerstattung der Reisekosten gewährt. 
 
Tagungssprachen: Polnisch, Deutsch 
 

Wir warten auf Ihre Anmeldeformulare (im Anhang) bis zum 15. Juni 2022. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 


