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„Colloquium Opole 2018” – w tym roku naukowcy pochylą
się nad 50. jubileuszem roku 1968
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu wraz z partnerami zaprasza na tegoroczną
edycję międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole”.
Konferencje z cyklu „Colloquium Opole” to kilkadziesiąt lat tradycji spotkań naukowych na temat
najważniejszych zagadnień z obszaru wspólnych relacji polsko-niemiecko-czeskich i
współczesnych wyzwań na przykładzie Śląska. Podczas tegorocznej konferencji myślą przewodnią
będzie refleksja nad 50. jubileuszem roku 1968. <br /> <br /> Zdaniem organizatorów, 50 lat po
polskim Marcu ’68, praskiej wiośnie i zachodnioeuropejskich rewoltach studenckich to doskonały
moment, by zastanowić się na ile pamięć o burzliwym roku 1968 jest nadal obecna w
świadomości Polaków, Czechów i Niemców, a także, na ile wnioski i lekcje wyciągnięte ze skutków
rewolt ’68 są inspiracją do kształtowania polityki wewnętrznej i stosunków międzynarodowych.
<br /> <br /> <h4 style="text-align: center;">Specjaliści różnych dziedzin naukowych będą
podejmować problematykę rewolt 1968 r. w sześciu odsłonach:</h4> <ul>
<li>retrospektywnego spojrzenia na wydarzenia z 1968 r. przez pryzmat zmian, jakie wywołały
rewolty studenckie na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych,</li> <li>porównania
najnowszych wyników badań naukowych podejmujących problematykę polskiego Marca ’68,
praskiej wiosny i niemieckich rewolt studenckich 1968 r.,</li> <li>analizy wpływu wydarzeń z
1968 r. na stosunki polsko-czechosłowackie i ewolucji pamięci o praskiej wiośnie i interwencji w
Czechosłowacji w sferze wzajemnych relacji po 1989 r.,</li> <li>oceny znaczenia doświadczenia
1968 r. dla polskiej, czeskiej i niemieckiej kultury w ujęciu porównawczym,</li> <li>porównania
zmian w sposobach prowadzenia wewnętrznej polityki bezpieczeństwa po rewoltach 1968 r. z
polsko-czesko-niemieckiej perspektywy,</li> <li>oceny aktualnych doświadczeń 1968 r. dla
europejskiego społeczeństwa i próby wskazania lekcji, które dla Europejczyków niesie pamięć o
’68.</li> </ul><span style="font-weight: bold;">Międzynarodowa konferencja naukowa
„Colloquium Opole 2018. Europa pół wieku po 1968. Historia. Polityka. Kultura” odbędzie się w
dniach 16-17.10.2018 r. w Opolu.</span><br /> <br /> Więcej informacji na stronie <a
href="http://www.instytutslaski.com/colloquium-opole-2018-europa-pol-wieku-po-roku-1968-histo
ria-polityka-kultura/" target="_blank" title="Przejdź na stronę organizatora
">organizatora</a>.<br /> <br /> Dodajmy, że Radio Opole objęło to wydarzenie patronatem
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