
I KONGRES STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ORGANIZATOR – INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU
                                   RZESZOWSKIEGO

                                   POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE
                                   ODDZIAŁ W RZESZOWIE

TERMIN: 18 CZERWCA 2015 r. (czwartek)

MIEJSCE: UNIWERSYTET RZESZOWSKI

PATRONAT HONOROWY:

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Wojewoda Podkarpacki

Prezydent Miasta Rzeszowa

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podkarpacki Kurator Oświaty

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego

Cele kongresu:

•Propagowanie wszelkiej działalności stowarzyszeń regionalnych województwa
            podkarpackiego

•Wymiana doświadczeń w kwestii różnych płaszczyzn badań regionalnych
            zawartych w statutach poszczególnych stowarzyszeń Podkarpacia

•Połączenie wspólnych doświadczeń w kultywowaniu różnych form działań
            lokalnych – promowanie „małych ojczyzn”

•Lokalna popularyzacja regionu, jako ważna część składowa budowania
            infrastruktury Podkarpacia



•Pamięć historyczna, jako istotny łącznik przeszłości z współczesnością

•Wspólna wymiana doświadczeń, dorobku i działalności poprzez
            współorganizację wszelkich przedsięwzięć inicjowanych przez stowarzyszenia

•Propagowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego Podkarpacia poprzez
            inicjowanie do różnych działań na tych płaszczyznach młodzieży szkolnej 
            i akademickiej

•Promowanie działalności wydawniczej stowarzyszeń i innych instytucji
            województwa podkarpackiego

•Poruszanie kwestii poznania dóbr kulturowych w kontekście łamania
            stereotypów, poznania i poszanowania różnorodności form tego dziedzictwa

•Ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego w kontekście pielęgnowania
            pamięci historycznej

•Problemy odnowy, utrzymania i zabezpieczenia dóbr kultury i sztuki

•Zwrócenie uwagi kwestie mniejszości religijnych i narodowych w kontekście
            pozostałych dóbr kultury oraz dziedzictwa historycznego

•Ukazanie wieloreligijności i wielokulturowości jako  znaczącego atutu
            Podkarpacia

•Propagowanie dziedzictwa kulturowego w formie dzieł sztuki, folkloru 
            i zabytków materialnych

•Wprowadzenie form uatrakcyjniania zabytków dziedzictwa kulturowego
            Podkarpacia w celu podniesienia walorów turystycznych regionu

•Wspólne znalezienie drogi do przyszłego, lepszego rozwoju oraz pozyskiwania
            środków na działalność stowarzyszeń

•Opracowanie planów realizacji wspólnych programów dotyczących ochrony
            dziedzictwa kulturowego regionu

•Prawna i materialna ochrona dziedzictwa historycznego Podkarpacia

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec - przewodniczący

Zofia Kostka-Bieńkowska

Zofia Domino



Dr Dariusz Fudali

Szymon Jakubowski

Dr hab., prof. UR Szczepan Kozak

Dr Małgorzata Kutrzeba

Jakub Pawłowski

Joanna Elżbieta Potaczek - sekretarz

Dr Paweł Róg

Dr Andrzej Stankiewicz

Kontakt:

Joanna Elżbieta Potaczek – sekretarz
tel. 782-682-544, 784-039-619
e-mail: kongres.stowarzyszen2015@vp.pl

Adres pocztowy do korespondencji:

Dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec – przewodniczący Kongresu
Instytut Historii  Uniwersytetu Rzeszowskiego
Al. Rejtana 16 „c”,  35-959 Rzeszów

Patronat medialny:

Podkarpacka Historia

TV Rzeszów

Nowiny

Radio Rzeszów
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