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Szanowni Państwo!
Poczucie przynależności, pragnienie bycia częścią wspólnoty, to potrzeba typowa dla
większości ludzi. Skłania ona często do myślenia o własnej tożsamości i pochodzeniu, wywołuje
pytania: kim ja jestem? gdzie ja mieszkam? czy znam swoje korzenie? czy znam korzenie swojego
miasta (dzielnicy, ulicy)? co ja tak naprawdę wiem o swoim dziedzictwie?
Są to pytania ważne, stanowiące swoiste wyzwanie dla szeroko pojętej edukacji historycznej
i obywatelskiej społeczeństwa, ponieważ człowiek w XXI w. staje często wobec trudności radzenia
sobie z otaczającym go światem, jak i z samym sobą. W tej sytuacji niezwykle istotne jest zrozumienie
siebie, ponieważ warunkuje ono zrozumienie innych ludzi, a nawet całych społeczności.
Z pomocą przychodzi historia, która — jak głosi sentencja — jest „nauczycielką życia”.
Pomocą służą też źródła historyczne, w tym te zgromadzone licznie w archiwach, przybliżające m.in.
taką historię, która działa się i dzieje wokół nas — historię naszą, naszych rodziców i dziadków,
naszych miejscowości — naszych małych ojczyzn, które razem połączone tworzą jedną
Rzeczpospolitą.
Tegoroczna konferencja z cyklu „Educare necesse est…” poświęcona będzie problemom
dotyczącym historii lokalnej i regionalnej oraz jej miejscu i roli w dydaktyce. W związku z tym
organizatorzy zapraszają historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników i bibliotekarzy do
udziału w dyskusji nad tytułowym zagadnieniem w następujących obszarach:


Historia naszej małej ojczyzny, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej;



Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej;



Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej — charakterystyka i możliwości ich
praktycznego wykorzystania.
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W programie tegorocznej konferencji znajdą się również seminaria/warsztaty poświęcone
m.in. opracowaniu i interpretacji materiałów filmowych, zasadom porządkowania i zabezpieczania
domowych archiwów i wykorzystaniu aplikacji komputerowych w archiwum i edukacji. Wszystkich
uczestników zaprosimy także na krótkie spacery po historycznych miejscach Warszawy.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 30 czerwca–1 lipca 2020 r. Pierwszego
dnia miejscem obrad będzie Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie
Przedmieście 26/28). Drugiego dnia uczestnicy konferencji obradować będą w siedzibie
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9).
Zgłoszenia propozycji wystąpień prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 15 maja
2020 r. na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl (czas wystąpienia to 15 min.). Informację
o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 29 maja 2020 r. Zgłoszenia bez
referatu przyjmujemy do 5 czerwca 2020 r. na załączonym formularzu.
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu.
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