Poznań, 31 maja 2017

Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa z uprzejmym zaproszeniem do nawiązania współpracy w ramach
organizowanego przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu wraz z Wielkopolskim
Towarzystwem Kulturalnym projektu Dzieje Wielkopolski XIX i XX wieku z perspektywy „małych
ojczyzn” w prezentacjach i narracjach muzealnych. Projektem naszym zainteresowanie wyraziły
również Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Biblioteka Kórnicka
i Biblioteka Raczyńskich.
Projekt zakłada przygotowanie dwóch przedsięwzięć: w drugiej połowie br. publikację
wydawnictwa oraz na początku grudnia br. przeprowadzenie jedno- lub dwudniowej konferencji/
/warsztatów. Ma on służyć rozszerzeniu współpracy z muzeami, bibliotekami i ośrodkami kultury
działającymi poza Poznaniem oraz stanowić nowy impuls do przygotowania koncepcji i scenariusza
ekspozycji w planowanej nowej siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego (oddziału WMN).
Pragniemy na niej zaprezentować jak najwięcej informacji opisujących i analizujących historię
poszczególnych wielkopolskich „małych ojczyzn”.
W celu efektywnej realizacji naszego projektu sformułowaliśmy interesujące nas zagadnienia
szczegółowe, do których należą:


powstanie wielkopolskie 1918-1919 oraz jego znaczenie dla Państwa regionu, Wielkopolski
i Polski (jest to temat wiodący i zasadniczy naszego projektu);



XIX-wieczne wysiłki polskich mieszkańców Wielkopolski – romantyczne i organicznikowsko-pozytywistyczne – które doprowadziły do ich triumfu w „najdłuższej wojnie nowoczesnej
Europy”;



dzieje, znaczenie i osiągnięcia mieszkańców Wielkopolski w Drugiej Rzeczypospolitej;



Wielkopolska ostatnich dwóch stuleci jako miejsce zamieszkania nie tylko Polaków i nie tylko
katolików, ale również Niemców (protestantów) i Żydów;



specyfika dziejów Wielkopolski (od 1793 roku do II wojny światowej) jako ważny element
historii polskiego państwa i narodu.

Przystępując do realizacji pierwszej części projektu proponujemy Państwu przygotowanie
artykułu (przez pracownika Państwa instytucji lub współpracującego z Państwem specjalistę
zajmującego się historią regionalną), w którym autor zechciałby krótko (10-12 stron tekstu, czcionka:
Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza) ustosunkować się – w perspektywie Państwa
regionu, miasta, gminy, powiatu itd. – do następujących zagadnień:


najważniejszych wydarzeń i procesów, które miały miejsce w Państwa regionie w XIX
i w pierwszej połowie XX wieku (do 1939 roku);



specyfiki dziejów Państwa regionu i jego udziału w życiu Wielkopolski XIX i pierwszej
połowy XX wieku;



najważniejszych oraz mniej znanych lub zapomnianych postaci tego okresu dziejów
Państwa „małej ojczyzny”;



najciekawszych w tym względzie eksponatów, pamiątek, dokumentów znajdujących się
w zbiorach Państwa instytucji.

Liczymy, że efektem naszej współpracy z Państwem będzie składające się z kilkudziesięciu
artykułów wydawnictwo zwarte Dzieje Wielkopolski XIX i XX wieku z perspektywy „małych
ojczyzn” w prezentacjach i narracjach muzealnych.
Natomiast na samej już konferencji (której termin ustaliliśmy wstępnie na 1-2 grudnia br. w sali
kina „Apollo” w Poznaniu) – w trakcie której autorom artykułów zostaną wręczone egzemplarze
autorskie ww. publikacji – zostaną przeprowadzone dyskusje panelowe dotyczące
wieloaspektowego spojrzenia na kwestie związane zarówno z dziejami Wielkopolski, jak
i funkcjonowaniem, celami oraz metodami działania muzeów i innych instytucji kultury.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie Państwa uczestnictwa w ww. projekcie (w terminie do
25 czerwca br.). Przygotowane artykuły prosimy nadsyłać do 10 września br. Taki harmonogram
realizacji projektu umożliwi nam publikację wydawnictwa w terminie do końca listopada br.
O związanych z projektem aktualnościach będziemy Państwa informować na bieżąco,
a w celu zgłaszania udziału w konferencji oraz nadsyłania artykułów uruchomiliśmy odrębny adres
mailowy: konferencja2017@wmn.poznan.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości
mogą Państwo uzyskać informacje pod numerem telefonicznym 61 853 89 45 od osób
bezpośrednio koordynujących realizację projektu: kustosza dyplomowanego dra hab. Olafa
Bergmanna (tel. kom.: 518 052 940, mail: olafber@tlen.pl) lub sekretarza projektu Aleksandry
Kubisiak (mail: a.kubisiak@wmn.poznan.pl).
Licząc, iż Państwa udział w naszym – już wspólnym – projekcie przyczyni się do nawiązania ścisłej
współpracy i stanie się elementem konsolidacji działania wielkopolskich muzeów i instytucji kultury,
łączę wyrazy szacunku i serdecznie Państwa pozdrawiam.
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