Call for Papers / Call for Participants
Europejskie regiony w dobie przeobrażeń. Rozwój demokracji we wschodniej Polsce i w
nowych krajach związkowych
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 luty 2011
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, Europejska Akademia w Berlinie oraz Instytut Edukacji Politycznej BadeniiWirtembergii k. Fryburga serdecznie zapraszają młodych naukowców do udziału w polsko-niemieckim seminarium
naukowym, które odbędzie się w Berlinie w dniach 20-23 maja 2011 roku.
Prowadzicie Państwo badania na temat procesów transformacji, kultury politycznej, demokratyzacji, społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce i/lub Niemczech? Macie Państwo doświadczenie w prowadzeniu bilateralnych, polskoniemieckich projektów badawczych lub chcecie się Państwo nauczyć, jak można takie projekty finansować oraz
przeprowadzać? Jeśli tak, znaleźliście się Państwo pod właściwym adresem.
Seminarium naukowe jest skierowane do młodych naukowców z Polski i z Niemiec, zajmujących sie problemami
transformacji w Polsce i w Niemczech w obszarach polityki, gospodarki i społeczeństwa. Naszym celem jest
zaprezentowanie publikacji w ramach seminarium naukowego, rozpoczęcie debaty na temat stanu badan w obu krajach
oraz stworzenie grupy projektowej.
Podczas seminarium poruszane będą następujące tematy:
 Polska i Niemcy wspólnie w ponownie zjednoczonej Europie. Wykłady i dyskusja.
 Metody badawcze w Polsce i w Niemczech. Zarys i perspektywy. Wykłady i dyskusja.
 Polskie i niemieckie regiony w dobie przeobrażeń. Warsztaty.
 Fundraising dla polsko-niemieckich projektow naukowych. Warsztaty.
 Społeczeństwo obywatelskie w Polsce i w Niemczech. Spotkanie.
 Europejskie regiony w dobie przeobrażeń. Rozwój demokracji we wschodniej Polsce i w nowych krajach
związkowych. Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości oraz prezentacja książki.
Zainteresowaliśmy Państwa naszym projektem? Mogą się Państwo zgłosić się do udziału w nim na dwa sposoby:
1. Call for Papers: opublikowanie artykułu w publikacji, która będzie zaprezentowana podczas seminarium
naukowego. Termin nadsyłania artykułów: 28 luty 2011. Artykuły (w języku polskim lub niemieckim) powinny
spełniać następujące warunki: max 14000 znaków format *.doc, *.rtf *.pdf, Times New Roman; rozmiar czcionki:
12, przypisy: 10. Nadesłanie artykułów (oraz krótkiego życiorysu) będzie traktowane jak zgłoszenie do udziału
w seminarium naukowym.
2. Call for Participants: Udział w seminarium naukowym w Europejskiej Akademii w Berlinie w dniach 20-23
maja 2011 roku. Prosimy o nadsyłanie krótkich opisów Państwa obszarów badawczych (max. 2000 znaków)
oraz życiorys (w języku polskim lub niemieckim). Udział w seminarium jest bezpłatny. Częściowy zwrot kosztów
podróży do wysokości 30 euro. Seminarium odbędzie sie w języku niemieckim.
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na nasza stronę internetową: www.pn.org.pl i www.eab-berlin.eu.
Cieszymy sie na Państwa zgłoszenia!
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