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mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową
Z OjcZyZny dO ObcZyZny. dOświadcZenia UchOdźsTwa POLsKiegO
która odbędzie się w Toruniu
w dniach 20-22 czerwca 2016 roku

szanowni Państwo,
wydarzenia ostatnich lat, w szczególności minionych kilkunastu miesięcy, sprawiają, że temat uchodźstwa kojarzy się 

nam przede wszystkim z dotykającym europę „kryzysem migracyjnym”. setki tysięcy Obcych spoza europejskiej wspólnoty 
kulturowej wkroczyło w granice starego Kontynentu, a my – europejczycy, a w szczególności Polacy, stajemy w obliczu 
zjawiska, którego jeszcze na taką skalę nie doświadczyliśmy.

Problematyka uchodźstwa czy szerzej pojętego wychodźstwa, nie jest jednak w historii kultury niczym nowym, mimo 
że fale migracyjne o tak wielkich rozmiarach zdarzają się nieczęsto. w zetknięciu z nieoczekiwanym, a dla naszego poko-
lenia także zupełnie nowym zjawiskiem, rodzą się rozmaite pytania i obawy. Te drugie wynikają z głęboko zakorzenionego  
postrzegania innych jako „obcych”, którzy odmiennym sposobem myślenia i postępowania mogą zburzyć porządek „nasze-
go” świata.

wychodząc z założenia, że procesowi rozszyfrowywania obcości sprzyja odwoływanie się do własnego doświadczenia, 
w tym wypadku doświadczenia zbiorowego Polaków, postanowiliśmy sięgnąć do tych zasobów, uznając, że uchodźstwo  
z Polski to interesujący materiał porównawczy. Przy wszelkich zastrzeżeniach, jakie mogą się tu pojawić, dotyczących 
choćby poszukiwania zbyt prostych analogii albo wskazywania łatwych rozwiązań, zabieg ten ma z pewnością spore walory  
poznawcze.

wywołując obraz Polaka-uchodźcy proponujemy więc odwrócenie optyki narzuconej przez bieżący rozwój wypadków.  
spójrzmy na samych siebie jak na tych, którzy opuszczają swe strony i zmierzają w obce kraje, szukając schronienia, chleba  
i dachu nad głową, ale też dobrobytu, szczęścia lub przygody czy możliwości samorealizacji. Tym samym temat uchodźstwa 
rozszerzamy do różnego rodzaju wychodźstwa, przyglądając się rozmaitym motywom wyjazdu z kraju oraz realiom życia 
na obczyźnie. interesuje nas współczesność i historia, doświadczenia zbiorowe i indywidualne, przyczyny natury ogól-
nej i szczegółowej, pobudki szlachetne i prozaiczne, przykłady sukcesów i porażek. czekamy na propozycje rozwinięcia 
powyższych kwestii zarówno w formie analiz teoretycznych, jak i studiów przypadku.

do udziału w konferencji zapraszamy antropologów kultury, historyków, politologów, socjologów, folklorystów i kul-
turoznawców oraz przedstawicieli dziedzin pokrewnych, zainteresowanych zaproponowaną tematyką. 

Zgłoszenia referatów prosimy przesyłać na załączonym formularzu na adres: uchodzstwopolskie@gmail.com
na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2016 r.
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. 
Planujemy wydanie recenzowanej publikacji naukowej poświęconej tematowi konferencji.
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