PROGRAM KONFERENCJI

MIGRACJA — zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury.
Tło historyczne i społeczne
Gdańsk, 25 września 2021 r.

10:00-10:10 Rozpocz
Rozpoczęcie
cie konferencji
10:10-12:10 Blok I. Migracja — historyczne uwarunkowania migracji,
migracji
moderator: dr Przemysław Kierończyk, prof. GSW
dr Michał Łyszczarz, Migranci, Tatarzy, Polacy — realia funkcjonowania społeczności
społeczno ci m
muzułmańskiej
zułma
skiej we współczesnej Polsce
Karol Kołodziej, Sk
Skądd si
się wzięli w Polsce Żydzi. Krótki rys
mgr, profesor oświaty, Radny Rady miejskiej w Tczewie Kazimierz Ickiewicz,
Ickiewicz Walka o zachowanie to
tożsamości
samo ci religijnej i kulturowej Kaszubów w Kanadzie w drugiej połowie XIX
wieku
dr Marek Żejmo, Płaszczyzny integracji imigrantów w Szwajcarii
Szwajcar
dr hab. Andriej Moskwin (Uniwersytet
Uniwersytet Warszawski),
Warszawski Białoruska emigracja powojenna
(1945-1953):
1953): do
doświadczenia
wiadczenia dla Europy i świata
wiata
dr Jose Milhazes, Historyczne dialogi kulturowe
dr Przemysław Kierończyk, prof. GSW, Migracje w ZSRR. Uwarunkowania Polityczne,
Polityczn kulturowe i prawne
dr Bartłomiej Krzyczkowski, Świat Bojkowsko-Łemkowski
Bojkowsko
— obrane zagadnienia terminoloterminol
giczne z uwarunkowaniami prawnoanalitycznymi
12:10-13:00 Blok II. Migracja — wybrane zagadnienia społeczne
moderator Mirosław Borkowski
dr Marek Bednarz, Migracje mi
międzynarodowe
dzynarodowe w kontekście
kontek cie bezpiecze
bezpieczeństwa
stwa społecznego
dr Grzegorz Goryński, Formy nielegalnej migracji do Polski w statystyce Straży
Stra y Granicznej
ostatnich lat
dr Dariusz Jurczak, dr Anatoly Kibysh,
Kibysh Wybrane problemy migracji na pograniczu polskorosyjskim. Szanse czy zagrożenia
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Projekt „Z nauką o migracji i kulturze””
współfinansowany jest ze środków
Województwa Pomorskiego

dr Jolanta Kędzior, Wykorzystanie mediów internetowych do propagowania zagrożenia napływem migrantów, na przykładzie sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim
dr Ewa Dąbrowa, Uwikłania ideologiczne dyskursu o migracji i migrantach — implikacje
edukacyjne
dr Mirosław Borkowski, prof. GSW, Zdrowie migrantów — uwarunkowania prawne
13:30-15:15 Blok III. Uwarunkowania edukacyjne, kulturowe i filozoficzne
moderator Andrey Lymar
mgr Nina Markiewicz-Sobieraj, Potrzeby psychologiczno-pedagogiczne dziecka w doświadczeniu migracyjnym
prof. Rahima Abduvalieva (UK, Oxford), Chingiz Aitmatov: the glorious path of an Eurasian
Writer
dr Edyta Sadowska, Cyfrowy nomadyzm — nowe zjawisko społeczno-kulturowe w obszarze
migracji
dr Mychailo Paslavsky, Zmiany w środowisku naturalnym związane z intensywną migracją
dr hab. Adam Karpiński, prof. GSW, Migracyjność kapitału. Niektóre plusy i minusy rozwoju
społecznego
dr Mirosława Modelska, Wielokulturowość narodowa etnomigracji współczesnej
prof. dr hab. Bazyli Nazaruk, dr Igor Ogirko, dr Walery Wysoczański, Fizyka procesów etnomigracyjnych — naukowa wartość historiocentryzmu przy badaniu bifurkacji dynamizmu politycznego
dr Monika Gut-Winiarska, dr Maria Chomka, Rola emigracji ludności w promowaniu kraju
ojczystego na przykładzie dziedzictwa kulturowego
Volha Khinich, Kultura bez granic… oczami migranta
dr Andrey Lymar, Aktualne zdarzenia zarządzania różnorodnością kulturową oraz bezpieczeństwo społeczne i kulturowe

Strona internetowa konferencji:
 https://gsw.gda.pl/pl/blog/konferencja-migracja-zagrozenie-czy-szansa-dla-nauki-kultury
 https://tiny.pl/97rmg
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