
WyślijDrukuj

Formularz zgłoszenia
uczestnictwa w XVIII Powszechnym Zjeździe 

Historyków Polskich
w Olsztynie w dniach 16–19 września 2009 roku

I. Dane personalne

1. Nazwisko: 

2. Imię:       Drugie imię:

3. Adres domowy: miejscowość     ulica      
        nr domu/mieszkania 
        kod pocztowy

4. PESEL

5. Miejsce pracy (nazwa, adres):       

NIP Zakładu pracy: 

6. Stanowisko: 

7. Dane kontaktowe: tel.      e-mail: 

8. Jestem: Uczestnikiem    Referentem    Gościem    Członkiem honorowym    Delegatem 

II. Opłata zjazdowa – prosimy o wybranie odpowiedniej kwoty 
 

Zgłaszam swoje uczestnictwo w XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie i deklaruję udział  
w pracach następujących sympozjów specjalistycznych oraz sympozjów w ramach sesji:

III. Sympozja specjalistyczne (16 września)

1. Historia starożytna  10. Historia myśli społecznej i politycznej 

2. Historia średniowieczna  11. Historia gospodarcza 

3. Historia nowożytna  12. Historia edukacji 

4. Historia XIX wieku  13. Geografia historyczna 

5. Historia najnowsza 
14. Kongres towarzystw regionalnych i lokalnych 
– Lidzbark Warmiński 

6. Historia wojskowości  15. Historia prasy                      

7. Historia medycyny i farmacji  16. Historia parlamentaryzmu 

8. Demografia historyczna  17. Stan i perspektywy badań nad dziejami 
      Słowiańszczyzny



9. Biografistyka 

18. Metodologia historii 

ZapisZ



IV. Sympozja w ramach sesji (17-19 września)

I. SESJA: Europa u źródeł II. SESJA: U źródeł własnej tożsamości III. SESJA: Nauki umożliwiające 
poznanie źródła

1. Tradycje europejskiej kultury  1. Tożsamość narodowa i pamięć  1. Historyk wobec źródeł 

2. Miasta europejskie, gospodarka rynkowa  2. Średniowieczne miejsca pamięci  2. Od genealogii do historii społecznej 

3. Średniowieczne korzenie uniwersytetów  3. Węzłowe problemy z dziejów 
dawnej Rzeczypospolitej w pamięci 
historycznej


3. Historyk i archiwista wobec nowych 
typów źródeł i problemu ich masowości 

4. Kościoły chrześcijańskie 
5. Autonomia jednostki  4. Prusy Wschodnie 
IV. SESJA: Nauczanie historii jako 
wycieczka do źródeł

V. SESJA: U źródeł przemian 
społeczności polonijnych

Dyskusja panelowa: PRL- forma 
państwowości polskiej czy 
zewnętrznej okupacji?               1. Historia w zreformowanej szkole 

1. Pomagali czy tylko trwali. 
Znaczenie emigracji politycznej 

2. Źródła w edukacji historycznej  2. Utrzymywali polskość. Dla kogo? 
Przemiany kulturowe społeczności 
polskich w krajach osiedlenia



3. Spojrzenie na pogranicza (I) – 
Regiony ojczyste, regiony świata


3. Katolicyzm polski czy powszechny? 
Przemiany religijne wśród Polonii  
i Polaków w świecie



4. Spojrzenie na pogranicza (II) 
5. Panel: Dydaktyka nauczania historii 
po 50 latach 

V. Noclegi
Organizatorzy gwarantują noclegi w Domach Studenckich w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych o wysokim, chociaż zróżnicowanym, standardzie 
(o miejscach będzie decydować pierwszeństwo zgłoszeń oraz opłat). Gościom zostanie zapewniony hotelowy standard wyposażenia  
(ręczniki, mydło, szklanki itp.). Orientacyjny koszt jednego noclegu – 32 zł od osoby (1 osoba – 65 zł)

15/16 IX     16/17 IX    17/18 IX    18/19 IX    19/20 IX    20/21 IX   

Nocleg w Domach Studenckich 
Nocleg o podwyższonym standardzie w Domach Studenckich 
Nocleg w Hotelu Park 
Nocleg w Hotelu Kopernik 

Ilość pokoi o podwyższonym standardzie i w hotelach jest ograniczona

Chcę być zakwaterowany z następującym zarejestrowanym uczestnikiem Zjazdu:

Przyjazd samochodem osobowym         Numer rejestracyjny:

VI.  Wyżywienie
Organizatorzy mogą zapewnić wyżywienie w stołówkach studenckich.
Wybrać będzie można sam obiad lub wyżywienie całodzienne w cenie 30 zł, obejmujące: śniadanie - obiad - kolację.

16 IX  17 IX     18 IX     19 IX     20 IX    

VII. Zakończenie Zjazdu

Zgłaszam swój udział w bankiecie kończącym Zjazd 19 września. Koszt – 40 zł od osoby   TAK        NIE 

Aby zgłosić udział w Zjeździe należy:

Wypełnić niniejszą ankietę (także zakreślić odpowiednie kwadraciki) i przesłać ją w terminie do dnia 31 maja 2009 r.•	
a/ mailem na adres zjazdpth@op.pl
b/ faksem: (0-89) 524-63-41
c/ pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Dokonać opłaty zjazdowej i ewentualnych opłat za noclegi i wyżywienie w ciągu dwóch miesięcy po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na konto z dopiskiem •	
„Zjazd”: PTH Oddział w Olsztynie, Bank PKO BP O/Olsztyn, numer konta: 78 1020 3541 0000 5502 0144 0049
Wszelkie dodatkowe informacje związane z XVIII Powszechnym Zjazdem Historyków Polskich można uzyskać w Oddziale PTH w Olsztynie pod numerem telefonu 
(0-89) 524 63 41 oraz (0-89) 524 63-34 (godziny dyżurów podane są na stronie zjazdowej w aktulanościach i kontakcie), pocztą elektroniczną: zjazdpth@op.pl oraz na 
stronie internetowej zjazdu: www.pth.olsztyn.pl/zjazd

Uwaga! Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 VIII 1997 r., prosimy o zapoznanie się z poniższymi klauzulami. Wysłanie formularza 
jest jednoznaczne z ich akceptacją.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Organizacyjne XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich z siedzibą w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1. 
Dane udostępnione powyżej będą przetwarzane dla celów związanych wyłącznie z organizacją Zjazdu.
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