Ottweiler, 22 października 2012
Szanowni Państwo,

zapraszamy na 1. Konferencję Polskiego Towarzystwa Historycznego w Niemczech,
która odbędzie się w pomieszczeniach Lindenthal-Institut w Kolonii, dzięki
uprzejmości Lindenthal Stiftung.
Nasze najbliższe cele przedstawia program Konferencji, która będzie także okazją do
ich weryfikacji i zatwierdzenia.
Liczymy na poparcie Państwa w tym jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciu,
którego powodzenie zależy od wkładu wielu uczestników, połączonych w formę
sprawnej organizacji.
Tematyka 1. Konferencji obejmuje szeroki zakres działań tworzenia dokumentacji
źródeł historycznych i jej udostępniania. Możliwe są wystąpienia uczestników w
formie referatu na ten temat.

Komisja organizacyjna konferencji
Polskie Towarzystwo Historyczne w Niemczech
(Polnische Historische Gesellschaft)

1. Konferencja Polskiego Towarzystwa Historycznego w Niemczech

W dniu 17 listopada 2012 (sobota)
Miejsce: Lindenthal-Institut Friedrich-Schmidt-Straße 20a 50935 Köln

Program
15:00-15:30

Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników

15:30-16:30

Panel dyskusyjny 1
Ocena działań w ramach tzw. "Dokumentationsstelle zur
Geschichte und Kultur der Polen in Deutschland" w
kontekście postanowień Traktatu polsko-niemieckiego z 1991 roku.

16:30-17:30

Panel dyskusyjny 2
Centrum Dokumentacji Historii Polaków w Niemczech:
partnerzy, zainteresowani, sponsorzy.

17:30-18:00

Przerwa

18:00-18:45

Panel dyskusyjny 3
Przedstawienie projektu programu Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Niemczech na rok 2013.
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18:45-19:00

Przerwa i zakończenie części otwartej.

19:00-20:30

Panel dyskusyjny 4
Forum programowe i organizacyjne w ramach stowarzyszenia
PTHwN.

20:30

PTHwN

Planowane zakończenie Konferencji.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

o
o
o
o
o
o
o

Konferencja jest przewidziana jako konferencja jednodniowa.
Konferencja odbędzie się w dniu 17 listopada 2012 w Kolonii.
Językiem konferencyjnym będzie język polski.
Referaty będą wydane w formie drukowanej i w formie elektronicznej.
Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Organizatorzy nie zapewniają przejazdu, zakwaterowania i posiłków.
Organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestnictwa do dnia 14 listopada 2012

WYMAGANIA WOBEC REFERATÓW

Referaty konferencyjne powinny być:
o przygotowane w formie zgodnej ze wzorcem dostarczanym przez
organizatorów na prośbę uczestnika,
o zgłoszone do prezentacji do dnia 4 listopada 2012,
o przesłane w terminie do dnia 16 listopada 2012.
Objętość referatu nie powinna przekraczać 20 stron
Referaty powinny być dostarczone języka polskim ze streszczeniem w języku
polskim i niemieckim.
Prezentacja w programie MS Power Point 2007.
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