Kvietimas teikti pranešimų paraiškas
Naujausios Užnemunės istorijos tyrinėjimų perspektyvos
Suvalkijos (lietuviškai dar įvardijama kaip Sūduva arba Užnemunė, lenkiškai – Suwalszczysna) –
vieno iš Lietuvos ir Lenkijos etnografinių regionų – istorija paskutiniais dešimtmečiais sulaukė
nepelnytai mažo istorikų ir kultūros tyrinėtojų dėmesio. Tokį menką susidomėjimą šiuo regionu
nulėmė kelios svarbiausios priežastys: pirma, 1920 m. šis regionas buvo padalintas tarp Lietuvos ir
Lenkijos; antra, istoriniai dokumentai, pasakojantys šio regiono istoriją, yra išsisklaidę per keleto
šalių, tai yra Lietuvos, Lenkijos bei Baltarusijos, archyvus.
1795 m., kuomet įvyko trečiasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas, ši teritorija atiteko Prūsijos
karalystei. Po 1807 m. pasirašytos Tilžės taikos sutarties regionas jau priklausė Varšuvos
kunigaikštystei. Nors Prūsijos valdymo laikotarpis bei prancūzmetis tetruko vos keletą metų, tačiau
šio laikmečio įtaka regiono įstatymleidystėje, ekonominėje bei kultūros srityse išliko daug ilgiau.
Regione greta lietuvių ir lenkų gyveno įvairių tautybių žmonės: vokiečiai, žydai ir kt. XIX a.
pabaigoje šis regionas išsiskyrė labai aukštu raštingumo lygiu.
1939 m. vasarą tarp Stalino ir Hitlerio vykusių derybų metu dalis šio regiono teritorijos –
vadinamasis „Suvalkų trikampis“ arba Suvalkų kraštas – atliko reikšmingą vaidmenį. 1939 m.
lapkritį ši teritorija buvo prijungta prie Trečiojo reicho Gumbinės apygardos.
Po Antrojo pasaulinio karo viena dalis šio istorinio regiono priklausė Lietuvos TSR, o kita –
Lenkijos liaudies respublikai. Sovietmečiu rėžimo vykdyta izoliacinė politika neleido tyrinėti
įvairiapusės ir daugiasluoksnės šio regiono istorijos.
Šiuo metu daugybė tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje esančių regioninių muziejų aktyviai tyrinėja šio
regiono istoriją ir kultūrą. Nemažai dėmesio yra skiriama ir skirtingų tautinių mažumų istorijos
tyrinėjimams. 2020 m. rudenį vyksiantis mokslinis seminaras sieks pirmą kartą sukviesti visus šio
regiono istorijos tyrinėtojus. Seminaro metu bus pristatomi vykdomi moksliniai projektai, aptariami
naujausi mokslinių tyrimų rezultatai bei diskutuojamos ateities mokslinių tyrimų gairės.
Daugiausiai dėmesio bus skiriama šioms temoms:
-

regiono istorijos tyrinėjimai XVIII a. pab. – XIX a.;
regiono tarpetninių santykių istorija XIX a.;
miesto plėtros istorija bei ekonominiai ir socialiniai regiono istorijos aspektai XIX a.;
tarpkonfesinių santykių raida XIX a.;
migracijos istorija XVIII – XIX a.

Iki 2020 kovo 31 d. kviečiame teikti pranešimų paraiškas (iki 300 žodžių) bei trumpą gyvenimo
aprašymą (nurodant užsienio kalbų žinias ir jų mokėjimo lygį). Mokslinio seminaro kalbos:
lietuvių, lenkų, vokiečių ir anglų. Paraiškas siųsti:
Dr. Gintarei Malinauskaitei
Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinys Vilniuje,
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
El. p.: malinauskaite@dhi.lt
Šis mokslinis seminaras vyks 2020 m. spalio mėn. 14-15 dienomis Marijampolės kraštotyros
muziejuje. Seminarą organizuoja Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinys Vilniuje.
Renginio partneris: Marijampolės kraštotyros muziejus. Pranešėjų kelionės bei apgyvendinimo
išlaidas padengs organizatoriai.

