
   
 
 

   
  
 

 
 

LIST INFORMACYJNY 
 

Szanowni koledzy!  
 
Charkowski Narodowy Uniwersytet imienia Vasylia Каrazinа (Ukraina) oraz 

Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Grygorija Skoworody 
(Ukraina) zamierzają przeprowadzić XVII Spotkania Naukowe imienia Cyryla i Metodego 
na temat "Przestrzeń oświatowo-kulturalna Europy Środkowo-Wschodniej: modele 
narodowe i wpływy zachodnie" (11-12 maja 2017 r.). 

Proponujemy zwrócić uwagę przrde wszystkiem na następne wątki tematyczne tego 
zagadnienia: 

1. Między tradycją bizantyjską i rzymską: wpływy chrześcijańskie w Europie 
Środkowo-Wschodniej okresu wczesnego średniowiecza. A mianowicie chodzi o 
organizację szkolnictwa w Bizancjum i Europie Zachodniej; o chrześcijańskich 
misjach religijnych i ich rolę w rozpowszechnieniu edukacji (jej wschodnich i 
zachodnich modelów); o działalności oświatową Cyryła i Metodyja wśród Słowian; 
o początkach szkół literackich w Ochrydzie i Presławie oraz genezie piśmiennictwa 
głagolickiego i cyrylicznego; o wpływach bizantyjskich, południowosławiańskich i 
zachodnich na kształtowanie edukacji i kultury Dawnej Rusi. 

2. Specyfika rozwoju edukacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej: od 
średniowiecznej  scholastyki do racjonalizmu epoki Oświecenia. A mianowicie 
chodzi o rolę religii i Kościoła w kształtowaniu horyzontów kulturalnych 
średniowiecznego i renesansowego człowieka; o przejawach wspólnych tradycji 
europejskich oraz miejscowej specyfiki w działalności uniwersytetów i akademii 
Europy Środkowo-Wschodniej; o fenomenie szkoły humanistycznej (XVI – 
pierwszej połowie XVIII st.) jako narzędzia walki międzykonfesyjnej, przejawu 
uniwersalnej kultury renesansowej i czynnika kształtowania lokalnej identyczności 
w dobę nowoczesną; o szkolnych i uniwersyteckich bibliotekach jako kanałach 
transmisji idei, wiedzy, wzorów kulturalnych; o podróżach oświatowych do Europy 
Zachodniej i Południowej jako czynniki oswojenia nowych praktyk oświatowych i 
kulturalnych; o specyfice adoptacji i odbicia idei Reformacja, Kontrreformacja oraz 
Oświecenia w szkolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej.  

3. Oświata i szkolnictwo w dobę genezy narodów w Europie Środkowo-
Wschodniej (koniec XVIII – początek ХХ st.): wpływy na edukację Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej oraz wojen napoleonskich. A mianowicie chodzi o walkę 
ujęć liberalnych i konserwatywnych; o transferze idei uniwersytetu i jej adaptacji na 



wschodzie Europy; o pojednaniu niemieckich wzorów i miejscowych realiów w 
nowym modelu uniwersytetu w Europie Środkowo-Wschodniej; o Uniwersytecie jak 
czynniku przebudzenia narodów i konstruowania projektów narodowych; o źródłach 
genetycznych, specyfice narodowej oraz regionalnej w działalności średniej szkoły.  

4. Między demokracją, autorytaryzmem i totalizmem: edukacja wyższa oraz 
szkolnictwo w latach 1918 – 1945. A mianowicie chodzi o polityce oświatowej w 
nowych państwach niepodległych, i przede wszystkim – o rolę kontroli rządowej 
oraz wolności akademickich; o edukacji jako narzędziu asymilacji mniejszości 
narodowej; o "rewolucji kulturalnej" w ZSRR, mobilizacji socjalnej i konstruowaniu 
"nowego człowieka"; o codzienności oświatowej podczas wojny i okupacji; o 
uniwersytetach tajnych jako alternatywie oświatowej dla przygnębionych narodów i 
czynniku ich walki z zaborcami.  

5. "Sowietyzacja" strefy oświatowej oraz deformacja tradycji narodowych (w 
drugiej połowie lat 1940-ch – w końcu lat 1980-ch). A mianowicie chodzi o 
adaptacji systemu edukacji do potrzeb społeczeństwa "socjalistycznego", a również – 
o kierunkach i skutkach tej transformacji; o edukacji w warunkach "zimnej wojny" 
(a właśnie – na ile szczelną była intelektualna "żelazna kurtyna" i kulturalna izolacja 
państwa bloku radzieckiego od świata zachodniego?); o kościelnych ośrodkach 
edukacyjnych i ich rolę w kontynuacji tradycji intelektualnych; o uniwersytetach w 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej jako ośrodkach 
kształtowania "nowej inteligencji" oraz ogniskach ruchu dysydenckiego; o specyfice 
rozwoju szkolnictwa w państwach bloku radzieckiego i Jugosławii. 

6. Powrót do Europy: postkomunistyczny tranzyt oraz integracja do 
europejskiego obszaru oświatowego. A mianowicie chodzi o uczestnictwie 
wykładowców i studentów w rewolucjach antykomunistycznych lat 1989-1991; o 
ocenie stopnia konserwatyzmu/reformatorstwa nauczycieli szkół średnich i 
wykładowcy uniwersytetów; o reformowaniu systemu edukacji w latach 1990-ch 
(liberalizacja, westernizacja czy odrodzenie starych tradycji?); o Procesie bolońskim 
i osobliwości jego aprobacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; o 
instrumentach kontroli jakości oświaty i procesach internacjonalizacji w europejskim 
oświatowym obszarze; globalizacja oraz "onlainizacja" edukacji – nowe wezwania i 
możliwości w trakcie modernizacji krajów Partnerstwa Wschodniego.   

 
Językami oficjalnymi konferencji są angielski oraz wszystkie słowiańskie (ukraiński, 

polski, białoruski i inne). Materiały wolno przedstawiać w formie artykułów, eseje, 
recenzjów, dokumentów skomentowanych. Wynikiem tego projektu badawczego będzie 
wydanie Х tomu "Dryniws'kogo zbirnyka" - rocznika Komisji historyków Ukraina – 
Bułgaria. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe do udziału w konferencji wolno wysyłać na 
adres: drinovcenter@gmail.com  albo seriakov76@ukr.net  do 20 marca 2017 r. 

 


