Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,
Uniwersytet w Peczu
oraz Vysoká Škola DTI Dubnica nad Váhom (DTI University)
mają
zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt.

Regionalizm
i tożsamość regionalna
w Europie Środkowej

która odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r.
w Sali 337
(gmach główny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)

Celem konferencji pozostaje refleksja nad niezwykle istotną dla zrozumie-

nia fenomenu współczesnej Europy Środkowej problematyką regionalizmu. Pojęcie to
można rozumieć zarówno jako proces o charakterze emocjonalnym, wyrażający się we
wzmacnianiu regionalnej tożsamości, lokalnego patriotyzmu, czy wreszcie zainteresowania swoją „małą ojczyzną”, jak i zjawisko polegające na pewnej instytucjonalizacji,
związanej z aktywnością różnorodnych stowarzyszeń, towarzystw kulturalnych oraz
inicjatyw środowiskowych. Nie bez znaczenia są również działania podejmowane przez
lokalne władze oraz samorządy.
Przeświadczenie o potrzebie analizy tych zjawisk stało się dla nas punktem wyjścia
do zaproponowania pogłębionej i wieloaspektowej dyskusji nad zagadnieniami, takimi
jak edukacja regionalna, historia i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, a także
rola turystyki w zachowaniu spuścizny przodków. Chcemy spojrzeć na poszczególne,
środkowoeuropejskie regiony przez pryzmat ich polityki kulturalnej, społecznej i oświatowej, a także pochylić się nad podejmowanymi działaniami, których celem pozostaje
zachowanie i kultywowanie lokalnej odrębności.

Międzynarodowa Rada Programowa:
• dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska prof. UP, Polska
• Dr. habil. Zoltan Huszar, Uniwersytet w Peczu, Węgry
• prof. dr hab. Bożena Popiołek, UP, Polska
• doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc. – DTI University, Dubnica nad Váhom,
Słowacja
• Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,
Republika Czeska
Komitet Organizacyjny:
• dr. habil. Agnes Klein, Uniwersytet w Peczu, Węgry
• dr hab. Małgorzata Świder prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Polska
• Mgr. Igor Marks, PhD., DTI University Dubnica nad Váhom, Słowacja
• dr Mateusz Drozdowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
• Mgr. Zuzana Cieslarová, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,
Republika Czeska
Sekretariat:
• mgr Agnieszka Mikulska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
• mgr Dominik Marcinkowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

PROGRAM
9.00–9.15

Kraków, 7 kwietnia 2022 r.

Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji

Panel I Prowadzenie – dr hab. Małgorzata Świder prof. UP
9.15–9.30	
doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc., MBA, Polské školy
v Československu (Polskie szkoły w Czechosłowacji)
9.30–9.45	
doc. PhD Viola Tamášová, PhD. Regionálna výchova v stredných
školách a Unesco pamiatky na Slovensku (Edukacja regionalna
w szkołach średnich i zabytki UNESCO na Słowacji)
9.45–10.00 dr Lucyna Kudła, Edukacja regionalna we współczesnej szkole
10.00–10.15 dr Mateusz Drozdowski, Role of local initiatives in regional
education and popularization of the region: the example of the
association „Podgórze.pl” (Rola oddolnych inicjatyw lokalnych
w edukacji regionalnej oraz popularyzacji regionu (na przykładzie
stowarzyszenia „Podgórze.pl”).
10.15–10.30 Dr. Pavel Kopeček, Dr. Pavel Krákora, Historical Consciousness
and Its Importance in Instruction of Regional History
(Świadomość historyczna i jej znaczenie w historii lokalnej)
10.30–11.00
11.00 – 11.30

Dyskusja
Przerwa kawowa

Panel II Prowadzenie – prof. dr hab. Bożena Popiołek
11.30–11.45
11.45–12.00

12.00–12.15

dr hab. Małgorzata Świder, prof. UP, Góra św. Anny – perła
w śląskiej koronie.
Mgr Lubomír Vojtěch Baar, Philantropinum in Kunvald – regional
school in the early 19th century (Philantropinum w miejscowości
Kunin – regionalna szkoła w XIX w.)
Ph.D habil Zoltán Huszár, Ph.D Agnes Klein, Look ahead
and look back. Kuno Count Klebelsberg’s life’s work
(Spojrzenie wprzyszłość i spojrzenie wstecz – dzieło życia Kuno
hrabiego Klebelsberg)

12.15–12.30

Mgr. PhD Igor Marks, Stredné odborné školy včera a dnes.
Porovnanie vybraných aspektov strednej odbornej školy
v Banskobystrickom regióne v súčasnosti s obdobím 1918–1939
(Gimnazjalne szkoły zawodowe wczoraj i dziś. Porównanie
wybranych aspektów gimnazjum zawodowego w regionie Bańskiej
Bystrzycy obecnie z latami 1918–1939)

12.30–13.00

Dyskusja

13.00–14.30

Obiad w restauracji Wawelove (ul. Podchorążych 3)

Panel III Prowadzenie – dr Mateusz Drozdowski

16.15–16.45

mgr Mirosław Płonka, Działalność organizacyjna i społeczna
ziemianina Franciszka Łubieńskiego
Ph.D Tomáš Hubálek, Olomouc – a city of opportunities
(Ołomuniec – miasto możliwości).
Dr. habil. Péter Várnagy PhD, Dr. Éva Szederkényi, The role
of Central European ancestors in personal cultural mediation
activities (Rola śrdkowo-europejskich przodków w osobistej
mediacji kulturowej)
Magdalena Kurnyta, Rozwój Łącka w oparciu o jego potencjał
sadowniczy.
dr Natalia Bursiewicz, Architektura jako kluczowy wyróżnik
tożsamości w turystyce regionów.
dr hab. Urszula Kicińska, dr Agnieszka Słaby, Artyści
w edukacji regionalnej Krakowa. Koncepcja spaceru
historycznego „Nie tylko historycznie… Śladami legendarnych
wydarzeń i dzieł Stanisława Wyspiańskiego.
Dyskusja i podsumowanie

17.00–21.00

Uroczysta kolacja w restauracji Wawelove (ul. Podchorążych 3)

14.00–14.15
14.15–14.30
14.30–14.45

14.45–15.00
15.15–15.30
15.30–15.45

