Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
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Szanowni Państwo,
Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut
Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają do
udziału w konferencji pt. Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów.
Przedmiotem proponowanej konferencji jest funkcjonowanie granic państwowych w XXI wieku,
a zwłaszcza zjawisko tzw. borderyzacji, czyli budowy barier i murów. Mury graniczne rozumiane
dosłownie, jako wszelkiego rodzaju architektoniczne konstrukcje, jak i poszerzająco – w
odniesieniu do wszelkich innych ograniczeń dostępu do państwa, towarzyszą ludzkości od
zarania dziejów. Stanowią one symbol politycznej i militarnej demonstracji siły państwa oraz
przejaw wrogości i niechęci. Są także swoistą manifestacją lęku przed obcymi i zagrożeniami
związanymi z napływem imigrantów. Mury wrastają na konkretnym podłożu politycznych i
społecznych relacji oraz uprzedzeń, jak i założeń dotyczących interesu narodowego np.
bezpieczeństwa.
Prawie trzy dekady od upadku Muru Berlińskiego, będącego symbolem międzynarodowych
podziałów, nowe mury graniczne powstają szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej
państw decyduje się na budowę, niekiedy bardzo wyrafinowanych konstrukcji, mających
zamknąć granice. Istnieją one na każdym kontynencie, w wielu różnych kręgach cywilizacyjnych.
Dotyczy to także Europy, gdzie pomimo retoryki „świata bez granic” wciąż powstają nowe
instalacje tego typu. W ostatnich kilku latach budowę murów granicznych zapowiedziały lub
rozpoczęły m.in. Węgry, Austria, Słowenia, Bułgaria, Grecja i Ukraina.
Cele konferencji:
Celem konferencji jest kompleksowa analiza roli i funkcji granic w XXI wieku, a zwłaszcza
zjawiska ich ponownej borderyzacji. Interesują nas zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i
studia poszczególnych przypadków. W szczególności chcemy skupić się na następujących
pytaniach:
• Co należy rozumieć pod pojęciem „murów granicznych” i w jaki sposób się je ustanawia?
• Jaka jest geneza, uwarunkowania i konsekwencje współczesnych murów granicznych?
• Jakie czynniki doprowadziły do ponownego wzrostu popularności murów granicznych?
• Gdzie budowane są od zakończenia zimnej wojny nowe mury graniczne i czy daje się
znaleźć jakiś wspólny mianownik dla ich lokalizacji?

•
•
•
•
•

Z jakich przyczyn i powodów decydenci polityczni uznają budowę murów granicznych za
konieczną i niezbędną? Przed czym lub przed kim mają chronić?
Jakie są konsekwencje istnienia murów granicznych?
Jaki jest wpływ murów granicznych na funkcjonowanie pograniczy?
Jaka jest skuteczność murów granicznych?
Jakie są prawne i ideologiczne aspekty murów granicznych, w szczególności wpływ na
respektowanie praw człowieka i suwerenności państwa? Jaki model państwowości
umacniają?

Zgłoszenie:
• Osoby zainteresowane wystąpieniem prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego
na adres sekretariatu konferencji do dn.: 10 października 2017 r.
• Wniesienie opłaty konferencyjnej do dn.: 30 października 2017 r.
• Nadesłanie gotowego artykułu do dn.: 15 grudnia 2017 r.
• Publikacja 2018 r.
Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w tematycznym
numerze czasopisma naukowego „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”.
Opłata konferencyjna:
Opłata konferencyjna wynosi 160 zł.
Opłata obejmuje koszty organizacyjne konferencji, materiały konferencyjne, obiad.
Uwaga: w poczet opłaty nie wlicza się kosztów podróży i hotelu.
Opłatę, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa, należy wpłacić na konto:
ING Bank Śląski S.A Nr rachunku 13 1050 1012 1000 0090 3055 2542
Fundacja Collegium Interethnicum
ul. Fasolowa 32/4
02-482 Warszawa
Tytułem: Konferencja, imię, nazwisko
Faktury zostaną przesłane Państwu drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku
zbyt małej liczby zgłoszeń program spotkania może ulec zmianie.
Rada naukowa konferencji
 Prof. dr hab. Radosław Zenderowski (UKSW) – przewodniczący
 prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski)
 prof. UO, dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus (IP UO)
 prof. UW, dr hab. Paweł Turczyński (Uniwersytet Wrocławski)
 dr Wojciech Opioła (IP UO)
 dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska (IP UKSW)
 dr Anna Skolimowska (IP UKSW)
Sekretariat konferencji
mgr Bartosz Jankowski
bartoszk.jankowski@gmail.com
Kontakt
Zgłoszenia artykułów oraz ewentualne pytania prosimy o nadsyłanie na adres mailowy
sekretarza konferencji: bartoszk.jankowski@gmail.com

