
CALL FOR PAPERS: 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktorantów  

„COLLOQUIUM DOKTORANTÓW. GRANICE UNII EUROPEJSKIEJ”, 

organizowana w ramach  

„Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse” 

przez 

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu 

Opole, 3-4 listopada 2014 r. 

(zgłoszenia wraz z abstraktem referatu do 15 lipca 2014 r. ) 
 

 

Rok 2014, w którym przypada 10. rocznica rozszerzenia Unii Europejskiej i 25. rocznica 

upadku żelaznej kurtyny jest okazją do licznych uroczystości i podsumowań  

oraz dokonywania bilansów zmian zainicjowanych polskimi wyborami z 4 czerwca 1989 r., 

aksamitną rewolucją w Czechosłowacji i upadkiem muru berlińskiego. Zmiany te znalazły swój 

finał 1 maja 2004 r., kiedy po piętnastu latach od przełomu, zakończyła się droga powrotna do 

Europy wielu społeczeństw regionu Europy Środkowowschodniej. 

 

Państwowy Instytut Naukowy „Instytut Śląski”, Muzeum Śląskie w Görlitz oraz 

Uniwersytet Ostrawski, włączając się obchody 10. rocznicy poszerzenia Unii Europejskiej o kraje 

Europy Środkowowschodniej, serdecznie zaprasza doktorantów nauk społecznych  

i historycznych do interdyscyplinarnych rozważań na temat miejsca Polski, Czech i Niemiec  

w Unii Europejskiej i roli oraz znaczenia Wspólnoty na świecie. 

Organizatorzy chcieliby przypadające w tym roku rocznice wykorzystać do retrospekcji 

całego ćwierćwiecza i zastanowienia się, na tym w jakiej obecnie sytuacji obecnie znajduje się 

Unia Europejska, jakie są dalsze szanse i perspektywy jej rozwoju oraz granice wewnętrzne  

i zewnętrzne? 

Celem I Międzynarodowego Colloquium Doktorantów pt. „Granice Unii Europejskiej”, 

organizowanego w ramach tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji naukowej 

„Colloquium Opole” jest również zainicjowanie cyklu trójnarodowych spotkań doktorantów  

z Polski, Czech i Niemiec na temat najważniejszych zagadnień wzajemnych relacji w wymiarze 

bi-, multilateralnym oraz ogólnoeuropejskim. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – 

zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji.  
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Przedmiotem obrad konferencji będą następujące zagadnienia: 

 Polityczne, społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej  

10 lat po rozszerzeniu Wspólnoty o kraje Europy Środkowowschodniej. 

 Polityczne i instytucjonalne granice Unii Europejskiej. Czy pomimo kryzysu Unii  

i podważania wartości, na których została zbudowana, nadal istnieją szanse  

i perspektywy jej rozwoju? Jaką drogę obierze wspólnota? 

 Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej w wymiarze wschodnio-  

i środkowoeuropejskim. Czy proces rozszerzania Unii dobiegł końca? 

 Ewolucja sytuacji geopolitycznej Unii Europejskiej po kryzysie ukraińskim 2014r. 

Czy Unia jest bezpieczna i jednomyślna? 

 Kulturowe granice Unii Europejskiej. Dokąd sięgają korzenie europejskiej 

cywilizacji?  

 Wspólne członkostwo Polski, Czech i Niemiec w Unii Europejskiej z perspektywy 

Śląska. Jak społeczeństwa regionu wykorzystały akcesję? 

 Śląsk w Unii Europejskiej główne zagrożenia i szanse? 

 Miejsce śląskiego dziedzictwa kulturowego we współczesnej Europie. Czy Śląsk 

może coś zaoferować Europie, czy z doświadczeń tego regionu mogą czerpać 

inni? 

Informacje organizacyjne: 

 Językiem konferencji jest polski, angielski, niemiecki i czeski. 

 Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w publikacji konferencyjnej. 

 Autorom referatów organizatorzy pokryją koszty pobytu (zakwaterowanie, 

posiłki). 

 Zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących 

wygłosić referat przyjmowane są do 30 czerwca 2014 r.  

 

Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać abstrakt referatu oraz dołączenie do formularza 

zgłoszeniowego listy najważniejszych publikacji. 

 

Potwierdzenie udziału w konferencji organizatorzy przekażą uczestnikom 

do 15 lipca 2014 r. 

Program konferencji zostanie ustalony do  1 września 2014 r. 
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Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:        

m.mazurkiewicz@instytutslaski.com lub 

Marek Mazurkiewicz 

Piastowska 17 

45-081 Opole 

„I Międzynarodowe Colloquium Doktorantów” 

Informacje dodatkowe:  

m.mazurkiewicz@instytutslaski.com  
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