Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

WYSPA WIELKANOCNA, OCEANIA, PACYFIK:
HISTORIA I PROBLEMY WSPÓŁCZESNE
Badaczy zajmujących się naukowo Wyspą Wielkanocną (Rapa Nui) jest w Polsce bardzo niewielu, szczególnie, jeśli chodzi o szeroko pojęte nauki
humanistyczne. Wyspa Wielkanocna jest jednak nierozerwalnie związana z Oceanią i Pacyfikiem, a tu jest nas już nieco więcej. Są to rejony świata
fizycznie bardzo odległe od miejsc, w których przyszło nam na co dzień żyć i pracować – ale bliskie nam zawodowo, a tematyka, jaka się z nimi wiąże,
jest szeroka i głęboka jak ocean, który je obmywa.
Nie chcielibyśmy narzucać naszej konferencji sztywnych ram. Wszyscy trochę się znamy, a trochę nie znamy; niektórzy z nas pracują razem,
inni spotkali się może gdzieś na wydarzeniach kulturalnych lub naukowych, jeszcze inni coś o sobie nawzajem słyszeli. Chcielibyśmy umożliwić
naszemu gronu półformalne spotkanie, aby bliżej się poznać i porozmawiać o tym, co najbardziej nas zajmuje – czy będzie to historia i kultura, czy
archeologia, antropologia, nawigacja, kontakty międzykulturowe i migracje, literatura, językoznawstwo, czy też może prawo lub polityka. Kwestię
doboru tematu pozostawiamy otwartą, gdyż – w myśl interdyscyplinarnego podejścia do nauki – każda dziedzina może wnieść do naszej wiedzy coś
cennego. W zależności od liczby zgłoszeń, na indywidualne wystąpienia przeznaczymy 10–15 minut; przewidujemy także czas na dyskusję.
Ostateczne ustalenia podamy na etapie układania programu.
Spotkamy się w bardzo pięknym miejscu: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, współwydawca patronującej nam serii wydawniczej
„Biblioteka Iberyjska”, udostępniło nam swój pawilon, mieszczący się w widowiskowych ogrodach. A będzie akurat pełnia wiosny! Przy okazji będzie
można zapoznać się z dorobkiem wspomnianej serii, a także nabyć interesujące Państwa tomy.
W ramach atrakcji towarzyszących naszym obradom proponujemy wystawę fotografii oraz rękodzieła z Wyspy Wielkanocnej, a także projekcję
filmu paradokumentalnego w reżyserii rapanujskiego filmowca, Leo Pakaratiego.
Jako że konferencję zaplanowaliśmy na cały dzień, Uczestnikom zapewnimy poczęstunek.
Udział w konferencji jest bezpłatny, nie możemy natomiast Państwu zapewnić pokrycia kosztów przejazdu czy też zakwaterowania. Na życzenie
możemy wystawić certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu. Nie wykluczamy publikacji wystąpień, ale na chwilę obecną nie możemy jej zapewnić;
wszystko będzie zależało od liczby zgłoszeń oraz innych okoliczności.
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