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Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Interdyscyplinarne warsztaty Children Born of War
w kooperacji z Domem Spotkań z Historią
Międzynarodowy projekt Children Born of War –
Past, Present and Future (CHIBOW) został poświęcony losom dzieci urodzonych ze związków żołnierzy obcych formacji i miejscowych
kobiet w konfliktach zbrojnych w XX wieku.
W ramach projektu, który został wsparty przez
program Unii Europejskiej Horizon 2020,
w Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone
pamięci i tożsamości. W dniach od 26 do 30

września 2016 spotkało się dwunastu doktorantów – historyków, psychologów, politologów i przedstawicieli innych pokrewnych dyscyplin z dziewięciu europejskich uniwersytetów.
Warsztaty odbyły się w Niemieckim Instytucie
Historycznym, który jest partnerem projektu, oraz w Domu Spotkań z Historią (DSH).
Uczestników szkolili głównie polscy naukowcy: historycy, socjologowie i psychologowie:
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dr Joanna Wawrzyniak, prof. Kaja Kaźmierska,
prof. Tomasz Maruszewski, dr Gaelle Fisher,
dr Dobrochna Kałwa, a pracownice NIH w Warszawie dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska i dr
Sabine Stach opowiadały o różnych aspektach
pamięci i zapomnienia oraz ich wpływie na tożsamość człowieka.
Drugiego dnia warsztatów pracownicy DSH
opowiedzieli o swojej pracy, oraz w jaki sposób
udaje im się prezentować historię szerokiej rzeszy odbiorców, jednocześnie utrzymując wysoki
poziom merytoryczny i artystyczny. Na koniec
Sabine Stach oprowadziła uczestników historyczną trasą po Warszawie.
Warsztaty zawierały także metodologiczne
szkolenie z analizy wywiadu biograficznego.
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W Niemieckim Instytucie Historycznym pod
okiem ekspertek z dziedziny badań biograficznych z Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu
Łódzkiego, prof. Kai Kaźmierskiej i dr Katarzyny
Waniek, doktoranci analizowali trzy wywiady
przeprowadzone przez uczestników projektu
z tzw. „dziećmi okupacji”. Wywiady zostały
nagrane w bieżącym roku, spisane i przetłumaczone na język angielski, tak by ich treść była
dostępna dla wszystkich uczestników szkolenia. Ekspertki przybliżyły uczestnikom metodę
analizy wywiadu zaproponowaną przez niemieckiego socjologa prof. Fritza Schütze, by potem
pewne jej założenia zastosować do interpretacji
omawianych relacji.
Wykład otwierający warsztaty „Children Born
of War – Past, Present and Future” [Dzieci urodzone podczas wojny – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość] wygłosiła dr Małgorzata
Pakier, szefowa Działu Informacji i Projektów
Naukowych Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN i koordynatorka projektu Genealogies
of Memory in Central and Eastern Europe w ramach Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.
Wieczorem 28 września 2016 roku ekspertka
od spraw komparatywnych badań europejskiej
pamięci historycznej omówiła temat „A Shared European Memory? Eastern Europe as
a Challenge?” [Wspólna pamięć europejska?
Europa Wschodnia jako wyzwanie?]. Zaczynając od kwestii, jak włączenie historycznego
doświadczenia społeczności Europy ŚrodkowoWschodniej zmieniło ogólną pamięć europejską o totalitaryzmach XX wieku, Pakier odniosła się do takich pojęć i zjawisk jak „konkurencyjna” i „dynamiczna” pamięć. Na przykładzie
miejsc na terenie byłego Getta Warszawskiego
wyjaśniła, jak badania pamięci wykonać jako
połączenie dwóch odróżniających się modeli
wyjaśniających: z jednej strony teorii Elżbiety
Janickiej o rywalizujących tradycjach pamięci,
a z drugiej modelu „wielokierunkowej” pamięci Michaela Rothberga, która jest oparta
na „transkulturowej” wymianie i zmiennym
wzbogaceniu.

Wydarzenia

Panel NIH w Warszawie na konferencji
„Kultura szlachecka w krajach basenu Morza Bałtyckiego”
Pięciu przedstawicieli Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie wzięło udział
w pierwszym panelu na konferencji „Kultury
szlacheckie w krajach basenu Morza Bałtyckiego.
Tożsamości – koncepcje – praktyki“, która odbyła się w Kłajpedzie na Litwie w dniach 7-10
września 2016 r. Organizatorami konferencji
byli Centrum Europy Wschodniej w ��������������
Gießen��������
, Interdyscyplinarny Instytut Historii Kultury Epoki
Wczesnej Nowożytności Uniwersytetu w Osnabrück, Instytut Historii i Archeologii Krajów
Bałtyckich Uniwersytetu w Kłajpedzie oraz
Instytut Herdera do Badań Historycznych nad
Europą Środkowo-Wschodnią.
Głównym celem tego międzynarodowego wydarzenia było włączenie badań dotyczących
różnorodnej szlachty bałtyckiej w ogólnoeuropejskie konteksty badawcze. Szybko okazało
się, że pojęcia „kraje bałtyckie” czy „bałtycki”
same w sobie potrzebowały i wciąż potrzebują
opracowania. Omawiano konteksty kulturalne, praktyki rodzinne oraz powiązania koncepcyjne i osobiste szlachty we wszystkich krajach
basenu Morza Bałtyckiego, w szczególności
jednak na wschodnich obrzeżach regionu.
W sekcji wprowadzającej dyrektor NIH w Warszawie i pomysłodawca grupy badawczej „Regionalność i powstawanie regionów” prof.
Miloš Řezník zaprezentował ogólne przemyślenia na temat pojęć przestrzeni i regionu oraz
aktualnego stanu badań. Opowiedział się za
zwracaniem większej uwagi na obszary przygraniczne oraz problematykę „płynnych” lub
„pulsujących” regionów. Następnie Ruth Leiserowitz, zastępczyni dyrektora NIH w Warszawie,
poruszyła temat transgranicznych doświadczeń

w odniesieniu do całego obszaru Morza Bałtyckiego, skupiając się przy tym na XIX w.
Na podstawie trzech studiów przypadków
z grupy badawczej „Regionalność i powstawanie regionów” pracownicy NIH przedstawili
swoje bieżące badania, wyjaśniając jednocześnie różne aspekty wczesnonowożytnych
kultur szlacheckich w krajach bałtyckich.
Dr Sabine Jagodzinski omówiła z perspektywy historii sztuki regionalnej ponadregionalne
powiązania reprezentacji i tożsamości szlachty
w Prusach Królewskich w XVII i XVIII wieku. Na
przykładzie rodziny Radziwiłłów dr Maria Cieśla

przedstawiła kontakty magnaterii Wielkiego
Księstwa Litewskiego z ich żydowskimi klientami i przedstawiła ich działalność handlową.
Dr Aleksandra Kmak-Pamirska przeanalizowała
natomiast różne sposoby postrzegania Litwy
oraz polskiej i litewskiej szlachty w polskiej
literaturze XIX w.
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Jako cechy charakterystyczne kultur szlacheckich wokół „Mare Balticum” na konferencji
wyróżniono dużą wielojęzyczność i zmieniające
się kierunki migracji. Na koniec opowiedziano
się za dalszymi transregionalnymi badaniami,

wychodzącymi poza eksplorację centrów danego obszaru, z większym uwzględnieniem sąsiadujących krajów wschodnioeuropejskich oraz
historii wojskowości.

Berlińska konferencja o regionie i narodzie w historii Ukrainy
17 i 18 czerwca 2016 r. w Berlinie odbyła się
konferencja pt. „Mehr als nur Blau-Gelb. Region
und Nation in der Geschichte der Ukraine“ [„Nie
tylko żółto-niebieskie. Region i naród w historii
Ukrainy“]. Została ona zorganizowana przez
Stowarzyszenie Historyków Europy Wschodniej
oraz Niemiecko-Ukraińską Komisję Historyków,
we współpracy z Fundacją im. Maxa Webera,
Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz Niemieckim Towarzystwem Wiedzy
o Europie Wschodniej. Celem konferencji było
wskazanie perspektyw oraz dyskusja o dostępie
do historii Ukrainy na poziomie regionalnym od
czasów nowożytnych po czasy obecne. Tematyczna różnorodność poszczególnych wystąpień ukazała, że regionalne podejście można
wykorzystać w bardzo różnych kontekstach. Na
początku omawiano koncepcję i metodykę oraz
tradycję historiografii regionalnej na Ukrainie,
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a także wczesnonowożytną genezę tożsamości
narodowych i regionalnych. Podczas drugiego
dnia konferencji uczestnicy zajmowali się regionalnymi odmianami procesów kształtowania
regionu i narodu w XIX w., a także specyficznym, historycznym rozwojem różnych regionów w okresie międzywojennym. Ostatni panel
poświęcony był znaczeniu regionów w późnej
Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej i w niepodległej Ukrainie od 1991 roku.
Na konferencję przybyli znani historycy z Ukrainy,
Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych
i Kanady. NIH w Warszawie reprezentowany był
przez dyrektora Instytutu, prof. Miloša Řezníka,
który podczas panelu „(Trans-)Regionalität und
Nation“ [„(Trans)regionalność i naród”] wygłosił referat pt. „Die Regionalitätskategorie als
historische Variable“ [„Kategoria regionu jako
zmienna historyczna”].

Panel NIH podczas 3. Międzynarodowej
Konferencji o Public History
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie był
w dniach 7-9 lipca 2016 zaangażowany w 3.
Konferencję International Federation for Public
History (IFPH), organizując panel „Functionality
of History in Late Modern Central Europe”. Prof.
Miloš Řezník, dr Sabine Stach oraz dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska zaprezentowali w Bogocie (Kolumbia) wyniki prac realizowanych w ramach zespołu badawczego „Funkcjonalność historii w późnej nowoczesności”. Panel zgromadził około 30 słuchaczy i dyskutantów, których
interesowały przede wszystkim metodologiczne
aspekty poszczególnych projektów.
Konferencja, w której wzięło udział 120 referentek i referentów z 23 krajów, koncentrowała się wokół różnych aspektów Public History.
W centrum dyskusji stały przede wszystkim pytania o praktyczną realizację projektów historycznych w przestrzeni publicznej. W szczególności dwa wykłady Marii Emmy Wills (Centro

Nacional de Memoria Histórica, Kolumbia) oraz
Liz ševčenko (Humanities Action Lab, The New
School, USA) skoncentrowane były na stosowaniu wiedzy historycznej w dydaktyce i pracy
społecznej. Również podczas prezentacji książki
Public History. A Textbook of Practice Thomasa Cauvina (University of Lafayatte, USA) żywo
dyskutowano na temat granic między badaniami historycznymi a Public History.
Prezentowany przez NIH w Warszawie panel
należał do niewielu, które omawiały problemy historii europejskiej. Większość referatów
dotyczyła współczesnej, publicznej obecności
trudnej (post)kolonialnej przeszłości krajów
południowoamerykańskich. Tym samym osiągnięty został cel tegorocznej konferencji IFPH,
aby dyskutować nie tylko o historii w Europie
i Ameryce Północnej, ale także na innych kontynentach, w krajach znajdujących się obecnie
w fazie przełomu.
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Wykład wtorkowy

prof. dr hab. Jascha Nemtsov (Weimar /Poczdam)
Ruch narodowy i transkulturowa tożsamość
w działach żydowskich kompozytorów
XX wieku
(18 października 2016)
Prof. dr hab. Jascha Nemtsov, muzykolog
i pianista, który prowadzi wykłady w Weimarze
i Poczdamie, wygłosił w NIH w Warszawie wykład pt. „Ruch narodowy i tożsamość transkulturowa w twórczości żydowskich kompozytorów
XX wieku”. Nakreślił w nim próby utworzenia
żydowskiej szkoły narodowej w muzyce poważnej, podejmowane w społeczeństwach europejskich. Na przykładzie różnych kompozytorów,
takich jak Joseph Achron i Aleksandr Wieprik,
pokazał, jak ściśle powiązane było żydowskie
życie muzyczne Berlina, Warszawy i Petersburga
aż do wybuchu pierwszej wojny światowej. Na
początku XX w. żydowscy kompozytorzy we
wszystkich metropoliach muzycznych Europy
Środkowej i Wschodniej odkryli pieśni ludowe
w języku jidysz, zbierali je i przenosili we współczesny, niereligijny kontekst. Poszukiwanie mu-
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zycznego stylu narodowego na wzór europejskich narodowych szkół kompozytorów, które
jednocześnie stanowiło wyraz poszukiwania
świeckiego rozumienia judaizmu, prawie całkowicie zaginęło w okresie Holocaustu: „Publiczność została zamordowana, sceny zniszczone,
a wielu kompozytorów zginęło”, mówił Nemtsov.
Zwrócił jednak również uwagę, że po drugiej
wojnie światowej w muzyce poważnej ponownie kontynuowano żydowskie tradycje muzyczne,
na przykład w dziełach amerykańskiego kompozytora Leonarda Bernsteina.
Po wykładzie zadawano wiele pytań, co wskazuje, że temat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno naukowców, jak i szerokiej
publiczności. Pytania te dotyczyły różnych zagadnień poruszonych podczas wykładu, jak na
przykład powiązań kulturowych między Wschodem a Zachodem, żydowskich konstrukcji tożsamości czy wzajemnych wpływów żydowskich
i nieżydowskich szkół kompozytorów. Nemtsov
odpowiadał na nie na podstawie swojej niemal
nieograniczonej wiedzy z zakresu poruszanej
tematyki.

Nagroda
Nagroda Specjalna 2016 „Geisteswissenschaften
International” [Nauki humanistyczne w kontekście
międzynarodowym] dla Maren Röger
Była pracownica naukowa NIH w Warszawie Maren Röger, obecnie profesor
na Uniwersytecie w Augsburgu, na początku 2016 roku otrzymała nagrodę specjalną w ramach programu „Geisteswissenschaften International“,
przyznawaną na wsparcie tłumaczeń dzieł humanistycznych przez Księgarzy Niemieckich, Fundację Fritza Thyssena, VG Wort i niemieckie MSZ.
Nagrodę otrzymała za zakończoną w NIH monografię Kriegsbeziehungen. Intimität, Gewalt und Prostitution im besetzten Polen 1939 bis 1945
[Relacje wojenne. Intymność, przemoc, prostytucja w okupowanej Polsce
od 1939 do 1945] (wydawnictwo S. Fischer).
Jury uzasadniło swoją decyzję tym, że Maren Röger w swojej „metodycznie przemyślanej i dopracowanej monografii po raz pierwszy zbadała
seksualne relacje wojenne między Niemcami z Wehrmachtu, policji i SS
a polskimi kobietami, oparte na różnych formach przemocy, (wymuszonej) prostytucji oraz na konsensualnych kontaktach” i poprzez to umożliwia „nowe spojrzenie na realizację nazistowskiej polityki seksualnej jako
politykę rasową i etniczną oraz na historię życia codziennego i historię
płci w okupowanej Polsce”.

Nowe publikacje
Polskie wydanie książki Maren Röger
pt. Ucieczka, wypędzenie i przesiedlenie
Książka Maren Röger Flucht, Vertreibung und Umsiedlung. Mediale
Erinnerungen und Debatten in Deutschland und Polen seit 1989, Marburg 2011) jest teraz dostępna także w polskiej wersji językowej (Ucieczka, wypędzenie i przesiedlenie. Medialne wspomnienia i debaty w Niemczech i w Polsce po 1989 roku, Poznań 2016). Na podstawie polskich
i niemieckich dokumentów telewizyjnych, filmów fabularnych i materia-
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łów prasowych różnych gatunków autorka bada, jakie media w jaki sposób wpłynęły na narodowe kultury pamięci i w jakiej formie przyczyniły
się do polsko-niemieckich kontrowersji na temat ucieczki i wypędzenia.
Maren Röger: Ucieczka, wypędzenie i przesiedlenie. Medialne wspomnienia i debaty
w Niemczech i w Polsce po 1989 roku. Tłum. Tomasz Gabiś. Poznań: Wydawnictwo
Nauka i Innowacje 2016 [= Studia Brandtiana Translationes]. 670 str. 48 zł.
ISBN 978-83-64864-23-0.

Monografia Miloša Řezníka o arystokracji,
stanach i lojalności w Galicji
Latem 2016 r. ukazała się książka Miloša Řezníka pt. Neuorientierung einer
Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loyalität in Galizien (1772-1795)
[Reorientacja elity. Arystokracja, stany i lojalność w Galicji (1772-1795)].
Monografia bada rolę i zmiany dyskursu o szlachcie i stanach w kontekście integracji i akulturacji polskiej arystokracji w monarchii habsburskiej
w pierwszych dziesięcioleciach po pierwszym rozbiorze Polski.
W oparciu o tę konkretną sytuację, kiedy to po zmianie władzy skonfrontowane zostały dwie różne tradycje stanowe i polityczne, studium
zajmuje się analizą postrzegania arystokracji w późnym okresie społeczeństwa stanowego. W ówczesnej Europie szlachta i podziały stanowe
były coraz bardziej delegitymizowane. Arystokracji dziedzicznej przeciwstawiano ideę „prawdziwej arystokracji”. Tym samym szlachectwo
i zasady, na których opierało się społeczeństwo stanowe, postrzegane
i krytykowane były w kategoriach elit. W Galicji procesy te zyskały szczególną dynamikę w związku z nową problematyką lojalności, tożsamości, integracji i akulturacji. Stąd warto przeanalizować i zinterpretować
wzajemne relacje między wymienionymi zjawiskami.
Miloš Řezník: Neuorientierung einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loyalität in
Galizien (1772-1795). Frankfurt/Main: Peter Lang 2016 [= Studien zum mitteleuropäischen Adel, t. 7]. 561 str. 86,95 EUR. ISBN 978-3-631-67193-1.
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Personalia
Dr Annika Wienert od września 2016 r. jest pracownikiem zespołu badawczego
nr 4 „Przemoc i obca władza w XX wieku – «stuleciu
skrajności»”, w ramach którego zajmuje się projektem
p.t. „Zniszczona architektura
jako algorytm szyfrowania
przemocy”. Studiowała historię sztuki, historię
i filozofię w Bochum i Krakowie. Od 2007 r. do
2008 r. była pracownikiem naukowym w Muzeum Fundacji Situation Kunst [Sytuacja Sztuki],
czasowo na stanowisku kuratora. W 2014 r.
obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie
w Bochum (Das Lager vorstellen. Die Architektur
der nationalsozialistischen Vernichtungslager in
Bełżec, Sobibór und Treblinka [Przedstawienie
obozu. Architektura obozów Zagłady w Bełżcu,
Sobiborze i Treblince], Berlin: Neofelis 2015). Jej
praca doktorska została w 2016 r. wyróżniona
nagrodą im. Theodora Fischera����������������
������������������������
Centralnego Instytutu Historii Sztuki w Monachium, a także
nagrodą im. Marko Feingolda, przyznaną przez
Uniwersytet w Salzburgu oraz miasto i kraj
związkowy Salzburg. Współpracowała też jako
freelancer z muzeami i innymi instytucjami.
Od lutego 2015 r. była pracownikiem naukowym Wydziału Teorii i Historii Architektury,
Sztuki i Designu na Uniwersytecie Technicznym
w Monachium. Jej zainteresowania badawcze
obejmują sztukę i architekturę XX i XXI wieku.
Jakub Gałęziowski jest doktorantem na Uniwersytecie
w Augsburgu i na Uniwersytecie Warszawskim, członkiem
Polskiego Towarzystwa Historii
Mówionej i współpracownikiem
Ośrodka KARTA. Od 1 września
2016 odbywa staż w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.

W ramach programu EU Marie Curie Innovative Training Network Children Born of War
prowadzi w Polsce badania na temat dzieci
urodzonych ze związków żołnierzy obcych formacji i miejscowych kobiet, związków zarówno
dobrowolnych jak i powstałych na skutek gwałtu, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych doświadczeń w okresie powojennym.
W swojej pracy łączy tradycyjny warsztat historyka z metodami i technikami właściwymi socjologii jakościowej, a przede wszystkim badań
biograficznych.
Link do strony internetowej projektu:
www.chibow.org
Dr Karsten Holste od
października 2016 jest naukowcem wizytującym NIH
w Warszawie. 1994-2000
studiował historię i literaturoznawstwo germańskie
w Halle i Lipsku. 20032006 był pracownikiem
naukowym w Centrum Badawczym Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej przy
Uniwersytecie w Lipsku (GWZO), 2007-2016
pracownikiem naukowym w Instytucie Historii
Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze; 2010 obronił doktorat pracą dot. zmiany pozycji szlachty brandenburskiej w debatach
politycznych po roku 1806. Jego aktualny projekt badawczy poświęcony jest historii mieszczaństwa Wschowy w pierwszej połowie XVIII
wieku i nosi tytuł roboczy „Polityka miejska
w unii polsko-saskiej. Mikrohistoryczne badanie polskiego miasta Wschowy z perspektywy
transnarodowej”.
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Terminy
Wykłady wtorkowe

Obszar Morza Bałtyckiego: Konstytuowanie
i nowe definiowanie regionu
prof. dr hab. dr h.c. Michael North (Greifswald)
8 listopada 2016, 18:00, NIH w Warszawie
Jürgen Habermas jako polityczny intelektualista
prof. em. dr hab. Alfons Söllner (Berlin)
13 grudnia 2016, 18:00, NIH w Warszawie

Debaty Lelewelowskie
Wikingowie w Polsce – Osadnicy,
łowcy niewolników czy wojownicy?
styczeń 2017, NIH w Warszawie
Różnorodność etniczna/wyznaniowa/religijna
dawnej Rzeczpospolitej (tytuł roboczy)
czerwiec 2017

Konferencje

Konferenz / Konferencja

Regionalität
als historische Kategorie
Prozesse, Diskurse, Identitäten im Mitteleuropa
des 16.–19. Jahrhunderts
Warschau, Deutsches Historisches Institut,
7.–9.11.2016

2EGIONALNOÜāÑ
jako kategoria historyczna
0ROCESY ÑDYSKURSY ÑTOëSAMOÜCIÑWÑ%UROPIEÑ
×RODKOWEJÑODÑ86)ÑDOÑ8)8ÑWIEKU
Warszawa, Niemiecki Instytut Historyczny,
7–9 XI 2016 r.

Konferencja „Regionalność
jako kategoria historyczna –
procesy, dyskursy, tożsamości w Europie Środkowej XVI - XIX wieku”
7-9 listopada 2016,
NIH w Warszawie

Pa³ac Karnickich
Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa
Mehr Informationen / Wiêcej informacji:
www.dhi.waw.pl

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Góry – Literatura – Kultura”:
Góry: granica i przestrzeń transgresji
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we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego, GWZO w Lipsku
oraz redakcją rocznika „Góry – Literatura – Kultura”
14-16 listopada 2016, Polanica Zdrój
Zdjęcia rodzinne jako źródło historii Europy
Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1960
Panel NIH na dorocznej konferencji ASEEES 2016
17-20 listopada 2016, Washington, D.C.
Imperialne wyzwania Austro-Węgier w XIX
i we wczesnym XX w.: Nacjonalizmy
i antagonizmy w imperium Habsburgów,
w Europie i na świecie
2. doroczna konferencja Fundacji im. Maxa
Webera, zorganizowana przez Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie i Instytut ds. Badań
nad Skutkami Wojny im. Ludwiga Boltzmanna
w Grazu w kooperacji z Touro College Berlin
i GrazMuseum/Archiwum Miejskie w Grazu
28-30 listopada 2016, NIH w Warszawie
Konferencja „Konceptualizacja Holokaustu
w Niemczech, Polsce, na Litwie i Ukrainie
od lat 90-tych. Analiza historyczno-naukowa
i debaty społeczne”
5-7 grudnia 2016, NIH w Warszawie
Podróż studyjna grupy Uniwersytetu
Humboldta w Berlinie
„Żydzi w mieście XIX wieku“
12-14 grudnia 2016, NIH w Warszawie
„Stepping Back in Time. Living History and
other performative approaches to history
in East-Central and South-Eastern Europe“
wspólnie z Imre Kertész Kolleg, Jena
20-21 lutego 2017, NIH w Warszawie
Warsztaty „The Holocaust and its Aftermath
from the Family Perspective“
Konferencja we współpracy z Instytutem

ę oraz filologię niemiecką i roodbył też podróże badawcze
Woroneża. W 2004 r. na Unił doktorat Sowieckie święta maany też po angielsku i rosyjsku.
na Uniwersytecie Humboldta
racy Imperiale Herrschaft im
h Polen im Russischen Impewanej w Niemczech w 2014 r.
olf pracował na Uniwersytecie
ch 2007–2012 był profesorem
Uniwersytecie w Hanowerze,
edrich-Universität w Bambergu.

rządy w Królestwie Polskim
iowego do momentu wycofah podczas I wojny światowej.
wiślańskiego” autor analizuje
nym okresie istnienia państwa
żoność tego wieloetnicznego
państwowego.
z najludniejszych oraz miliniejszych peryferyjnych części
wą rolę w strukturze całego
Rosjanie traktowali ten obszar
miejsce eksperymentów i zbietowano różne koncepcje inteialnych w Królestwie Polskim
owny wgląd w techniki wykosyjskie przy inkorporacji i transryjnych.
nalazła się przede wszystkim
paratu biurokratycznego oraz
trowały się interakcje między
scową ludnością. Omówiona
tyka sprawowania władzy imny wpływ na kształtowanie się
uktur „Kraju Nadwiślańskiego”.

Prezentacje książek

Malte Rolf r RZDY IMPERIALNE W KRAJU NADWILASKIM

KAHUMANISTY

Historii Współczesnej Akademii Nauk
Republiki Czeskiej oraz z Centre français de
recherche en sciences sociales (CEFRES), Praga
15-16 marca 2017, Villa Lanna, Praga

Prezentacja polskiego
wydania książki Malte
RZÑDY IMPERIALNE
W KRAJU
Rolfa „Rządy imperialne
NADWIÂLA¡SKIM
w Kraju Nadwiślańskim.
Królestwo Polskie
i cesarstwo rosyjskie
(1864-1915)“,
Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego
Prezentacja z udziałem autora oraz
prof. Andrzeja Chwalby;
prowadzenie: prof. Ruth Leiserowitz
25 listopada 2016, 11.00, Arkady Kubickiego,
Zamek Królewski w Warszawie

Pozostałe wydarzenia

Wykład prof. dr hab.
dr h.c. Aleidy Assmann:
Shadows of Trauma
8 grudnia 2016, 18.00,
NIH w Warszawie

NIH na Targach Książki Historycznej
w Warszawie
Od 24 do 27 listopada 2016 r. NIH
w Warszawie prezentuje swoje publikacje
na XXV Targach Książki Historycznej
w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim
w Warszawie na stanowisku nr 42.

Malte Rolf

Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie
(1864–1915)

BIBLIOTEKAHUMANISTY

„World War II – Everyday Life
Under German Occupation“
czytanie sceniczne z dyskusją ekspertów
w kooperacji z Instytutem Historycznym
Uniwersytetu w Wuppertalu
23 marca 2017, 18:00, NIH w Warszawie
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Tel.: +48-22-525 83-00
Fax: +48-22-525 83-37
e-mail: dhi@dhi.waw.pl
http://www.dhi.waw.pl/pl/
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10.00–14.00

