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invites to
an international
conference

zaprasza
na międzynarodową
konferencję naukową

Eastern and Central European Empires, Nations, and Societies
on the Verge of World War I
(imageries, identities, and socio-cultural dynamics before July 1914)

Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej I Środkowej
na progu I wojny światowej
(wyobrażenia, tożsamości i dynamika społeczno-kulturowa przed lipcem 1914)
The conference will take place in Warsaw, June 25-26, 2014
at the Institute of History, Polish Academy of Sciences
Konferencja odbędzie się w Warszawie, 25-26 czerwca 2014
w Instytucie Historii PAN
We invite leading specialists in the field from Russia, Ukraine, Lithuania, Belarus, Germany, the
United States, Japan, Poland, and other countries to discuss the following broad subjects:
1. The Russian Empire, its western and southern imperial neighbors and borderlands: ideologies,
institutions, and new social identities.
2. Expectations and plans for the future in different social groups in the region before the
outbreak of the Great War.
3. Competing ideas of Europe, progress, freedom, and national projects in the making in Eastern
Europe before Sarajevo.
4. Cultures of “Fin-de-siècle” or Eastern European “Rites of Spring” (1900-1914)?
5. Military planning and political-strategic imagination and memories of previous wars.
We would be very happy to obtain your contribution to one of this four topics in the form of a paper
(5.000 to 8.000 words), that could be presented and discussed during our conference.
All participants will be offered a full accommodation in our Institute guest rooms (at the Old Town
Market Square) – from June 24th to 27th. Participants from the Russian Federation, Ukraine, and
Belarus may be offered a full refund of their travel expenses as well.
We would like to request you to confirm your participation (together with an exact title of
your presentation) up till April 15th, and to send us the prepared text of the paper no later than
June 10th.
For more information, please do contact the organizer of the conference, your humble servant,
professor Andrzej Nowak: chlapnowak@neostrada.pl or andrzejnowak2007@o2.pl
Looking forward to our scholarly fruitful meeting I want to pass my best regards
Andrzej Nowak

***
Zapraszamy najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy,
Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Polski i innych krajów, by zechcieli przedyskutować na
naszej sesji następujące zagadnienia:
1. Rosyjskie Imperium, jego zachodni i południowi sąsiedzi oraz peryferie: ideologie, instytucje i
nowe społeczne tożsamości.
2. Wyobrażenia, oczekiwania i plany na przyszłość w różnych grupach społecznych regionu
przed wybuchem Wielkiej Wojny.
3. Rywalizujące idee i sposoby pojmowania Europy, postępu, wolności, a także tworzących się
projektów narodowych w Europie Wschodniej przed Sarajewem.
4. Kultury “Fin-de-siècle’u” czy wschodnioeuropejskie „Święta wiosny”? – kulturowe
przemiany między 1900 i 1914.
5. Militarne planowanie i polityczno-strategiczna wyobraźnia oraz pamięć poprzednich wojen.
Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni mogąc liczyć na Pani/Pana wkład w omówienie wybranego
spośród tych czterech zagadnień – w postaci referatu (5.000 do 8.000 słów), który zostałby
przedstawiony i przedyskutowany podczas konferencji.
Wszystkim uczestnikom spoza Warszawy oferujemy zakwaterowanie w pokojach gościnnych
naszego Instytutu (na Rynku Starego Miasta) – od 24 do 27 czerwca. Uczestnicy konferencji z Rosji,
Białorusi i Ukrainy mogą otrzymać również zwrot kosztów podróży do Warszawy.
Prosimy uprzejmie o potwierdzenie uczestnictwa (wraz z podaniem dokładnego tytułu
planowanego referatu) do 15 kwietnia, a następnie o przesłanie przygotowanego tekstu do 10
czerwca.
W sprawie dalszych informacji prosimy kontaktować się z organizatorem sesji, niżej podpisanym,
prof. Andrzejem Nowakiem: chlapnowak@neostrada.pl or andrzejnowak2007@o2.pl

Z nadzieją na owocne spotkanie naukowe łączę wyrazy szacunku,
prof. dr hab. Andrzej Nowak

