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Rocznice i jubileusze. 

Percepcja i znaczenie w historii. 

Seminaria Klaus Zernack Colloquium odbywają się raz w miesiącu w Centrum 
Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Prowadzone są wspólnie 
przez profesorów Roberta Trabę (Dyrektor CBH PAN) i Michaela G. Müllera (Instytut 
Historyczny Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze). Celem cyklu jest 
umożliwienie historykom/-czkom i przedstawicielom/-kom nauk pokrewnych dyskusji 
nad własnymi projektami badawczymi.  

Seminaria w 2015 roku poświęcone będą rozszerzeniu perspektywy badań nad 
przekazem i znaczeniem jubileuszy oraz ich wartości dla historii w przestrzeni 
publicznej. Od końca lat 80. XX wieku, historycy i badacze nauk pokrewnych zaczęli 
analizować koniunkturę prywatnych i społecznych rocznic oraz jubileuszy, w których 
odczytać można aktualne problemy związane z pamięcią i historią. Przedmiotem ich 
zainteresowania są: pochodzenie jubileuszy, sposoby promocji wydarzeń oraz formy 
ich uzewnętrzniania. Pomimo realizowanych w ostatnich latach projektów 
badawczych zbadania domaga się kultura jubileuszy i rytuałów upamiętnienia, 
skoncentrowana na miejscach, aktorach społecznych, postaciach historycznych 
umieszczanych w centrum obchodów, kluczowych datach i kontekstach politycznych.  

Szukając odpowiedzi na pytania, zarówno z zakresu historii jak również innych 
nauk humanistycznych i społecznych, główny punkt ciężkości podczas 
Colloqium powinien zostać położony na nierozpoznane jeszcze szczegółowo 
problemy i zagadnienia:  

 jak inscenizujemy i jaki bieg nadajemy przebiegowi jubileuszy  

 jak bardzo zmieniały się odstępy pomiędzy poszczególnymi obchodami związanymi z 

tym samym wydarzeniem/zmiany periodyzacji 

 jubileusze jako uroczystości religijne i świeckie, w tym: jubileusze państwowe i 

prywatne 

 uroczystości jubileuszowe jako zjawiska dzielące i/lub jednoczące społeczeństwo 

 sztuka dla jubileuszy i jubileusze w sztuce 
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 polityczna instrumentalizacja jubileuszy/konflikt władzy i pamięci/zakazane jubileusze 

 mowy jubileuszowe i ich znaczenie  

 problemy płci w konstruowaniu tematów i formuł jubileuszy 

 umasowienie obchodów 

 

Zapraszamy Państwa do nadsyłania abstraktów drogą elektroniczną (ok. 1500 
znaków) wraz z krótkim życiorysem zawierającym adres kontaktowy, afiliację i 
stopień naukowy do dnia 28 lutego 2015 r. na adres: 
malgorzata.quinkenstein@cbh.pan.pl (koordynacja: Małgorzata Quinkenstein). 

 

Informacje praktyczne 

 

 - Prowadzący Colloqium  dokonają wyboru referentów spośród nadesłanych 

zgłoszeń 

- Cykl spotkań przewidziany jest na okres od kwietnia 2015 do marca 2016 roku 

- Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki o 
godz. 18.00 

- Wystąpienia (czas trwania ok. 30 min.) będą komentowane przez zaproszonego 
eksperta z danej dziedziny 

- Przed terminem wystąpienia należy dostarczyć kilkustronicowe streszczenie 

- Językiem kolokwium jest język niemiecki, w szczególnych przypadkach możemy 
zapewnić tłumaczenie 

- Referentom zapewniamy zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży 

  

 


