
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW. 

Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie  
Międzynarodowa, interdyscyplinarna  

konferencja naukowa 
 
 

Organizatorzy  
 

Polonia-Kresy. Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne 
ul. Dubois 41/5, 45-067 Opole  

tel. 77-454-62-36  
     e-mail: polonia-kresy@wp.pl, http://poloniakresy.wordpress.com 

 
Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym 
Department of Research on Communication and Multicultural Society 

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej 
ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole  

tel. Sekretariat (+48) 77 449 88 00, fax. (+48) 77 449 88 16 
e-mail do organizatora: Maria.wilno@gmail.com.pl 

 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 

ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole 
tel. (+48) 77 454 12 40, 77453 66 92, fax. wew. 102 

e-mail: sekretariat@pedagogiczna.pl, www.pedagogiczna.pl 
 

instytucje współpracy  
 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego 
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole 

tel. 77 401 61 50, e-mail: library@uni.opole.pl 
 

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej  
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 31,  45-272 Opole  
Tel. (+48) 77 44 98 695 www.bn.po.opole.pl    

 
 

Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich  
e-mail do organizatora: Maria.wilno@gmail.com.pl,  www.polonika.opole.pl   

 



 
TERMIN: 28 października 2013 r.  
Na zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktami  
w języku polskim i angielskim czekamy do końca lipca 2013 r.  
 
 
Planowane są także: 

 warsztaty dla bibliotekarzy pochodzących z Litwy, Ukrainy i Białorusi 
 bogaty program kulturalno-naukowy (promocje książek, wystawy, 

spotkania naukowe) 
 
 

 

W międzynarodowej komunikacji społecznej ważną funkcję spełniają instytucje 

społeczno-kulturalne za jakie uznaje się biblioteki. W każdej epoce historycznej rozwijały się 

one w ścisłym związku z kulturą danego narodu.  

Zmiany granic Rzeczpospolitej sprawiły, że znaczące ośrodki kultury, w tym także 

biblioteki pozostawały poza obszarem państwa. Zbiory i kolekcje poloników kresowych 

znalazły się w wielu instytucjach zagranicznych oraz emigracyjnych na świecie.  

Dobra te zostały rozproszone i w dużym stopniu zniszczone, dlatego też ważnym 

zadaniem nauki polskiej jest przypominanie o tych faktach i popularyzowanie dorobku 

twórczego przedstawicieli polskiej kultury, którym zawdzięczamy prace przy ocalaniu tego 

dziedzictwa i naszej kulturowej tożsamości. 

Przygotowywana konferencja ma być wkładem w badania nad dokumentacją polskiej 

kultury na obczyźnie, szczególnie za obecną wschodnią granicą Polski po 1945 r.  

O tych i innych problemach chcemy dyskutować podczas planowanej 

interdyscyplinarnej konferencji naukowej.  

Zapraszamy do udziału pracowników nauki i studentów, teoretyków i praktyków 

przedmiotu. 

W roku 2011 odbyła się pierwsza edycja kresowego cyklu pt. Kresowianie na Śląsku 

Opolskim, w 2012 – druga pt. Kresowianie na świecie. Zgromadziły one wielu uczestników 

z ośrodków akademickich Polski i zagranicy. Podjęty temat nie został wyczerpany. 

Organizatorzy idąc tym tropem podjęli się kontynuowania przedsięwzięcia z nadzieją na 

zainteresowanie nim szerokich kręgów ludzi nauki i kultury w kraju i za granicą. 

 



Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji i imprezach 

towarzyszących  
 
 
 dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO – Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem 

Wielokulturowym Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej  
 dr Dagmara Kawoń- Noga – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
 mgr Krystyna Rostocka – prezes Towarzystwa Polonia-Kresy   
 mgr Danuta Szewczyk- Kłos – dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 
 Dr Elżbieta Czerwińska – dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej       
 


