Polsko Amerykańskie Towarzystwo Historyczne
Ogłasza Obchody 75-lecia i Konferencję w Chicago, Il.
Konferencja 75-lecia PAHA, częściowo finansowana przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej a zorganizowana we współpracy z
Polską Akademią Umiejętności odbędzie się w dniach 7-9
września 2018 r. w Uniwersytecie Loyola Chicago, Illinois, USA.
Los Angeles, 14 lipca, 2018 – W dniach 7-9 września 2018 r. PAHA obchodzić będzie 75. rocznicę istnienia.
Stowarzyszenie planuje trzydniowe wydarzenie na Uniwersytecie Loyola Chicago. Dyrektor wydziału Studiów
Polskich w Uniwersytecie Loyola, Bożena Nowicki McLees, będzie gospodarzem konferencji, witajac gości PAHA w
pięknych salach konferencyjnych położonych tuż nad brzegiem jeziora Michigan. Oprócz Loyola University Chicago,
Polska Akademia Umiejętności (Kraków, Polska) jest dumnym partnerem tego wydarzenia — które jest też
częściowo finansowane przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej.

Trzydniowa konferencja rozpocznie się od przemówienia prof. Johna Bukowczyka z Uniwersytetu Wayne State,
"PAHA w obszarze historii etnicznej Stanów Zjednoczonych - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość." Program
piątkowy będzie obejmować sesje akademickie związane z wkładem PAHA w dziedziny badań migracji i studiów
etnicznych (w tym osiągnięcia pisma naukowego stowarzyszenia, Polish American Studies), bieżące badania
stowarzyszenia, a także zasięg specjalnych projektów i innych publikacji. Usłyszymy wypowiedzi najwybitniejszych
uczonych PAHA — wszystkich pokoleń. Wszystkie sesje odbędą się w języku angielskim.

Sobotnie sesje będą poświęcone sprawom polonijnym i będą obejmować okrągły stół lokalnej Polonii. Prof. Dominic
Pacyga, kluczowy ekspert PAHA specjalizujący się w historii Chicago, poprowadzi sesję poświęconą polskoamerykańskim tematom w muzeach — zarówno w USA, jak i w Polsce. Będzie wiele okazji dla uczonych i gości do
spotkań, interakcji, dyskusji i planowania przyszłych programów wraz z członkami amerykańskiej Polonii. Oprocz
wykładów i paneli, program konferencji obejmuje wycieczki z przewodnikami w Chicago, wizytę w dziale zbiorów
specjalnych Uniwersytetu Loyola oraz koncert w sobotę wieczorem w Mundelein Center, Loyola University.
ORGANIZATORZY: Polsko Amerykańskie Towarzystwo Historyczne; Program Studiów Polskich w Uniwersytecie
Loyola Chicago; Polska Akademia Umiejętności (PAU); Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydział
Międzynarodowy i Studia Polityczne w Uniwersytecie Jagiellońskim; Komitet ds. Studiów Migracyjnych Polskiej
Akademii Nauk.
ZGLOSZENIA: Wszystkie sesje i wydarzenia konferencji są bezpłatne, ale wymagany jest formularz zgłoszenia:
http://polishamericanstudies.org/files/public/Registration75YearsPAHA.pdf
PROGRAM: Wersja PDF broszury z programem konferencji jest na stronie internetowej PAHA:
http://polishamericanstudies.org/files/public/PAHA75ProgramBrochure.pdf

O PAHA: Polskie Amerykańskie Towarzystwo Historyczne jest interdyscyplinarną organizacją poświęconą badaniu
polskiej historii i kultury w kontekście emigracji i diaspory. Założona w 1942 roku w ramach Polskiego Instytutu
Nauki i Sztuki w Ameryce, PAHA stała się niezależnym towarzystwem naukowym w 1948 roku. Jest członkiem
Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego; publikuje pismo naukowe, Polish American Studies. Członkostwo w
PAHA jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych polską historią i kulturą oraz studiami imigracyjnymi.
KONTAKT:
www.polishamericanstudies.org; PAHANews.blogspot.com
Maja Trochimczyk, Ph.D., Sekretarz PAHA
maja@polishamericanstudies.org, 818 384 8944

