IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja
Naukowa pt. Poznawanie i upowszechnianie
historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny
drogą do zachowania tożsamości narodowej
Szybkie procesy globalizacji stanowią wyzwanie dla wszystkich państw
i narodów. Jednym z takich wyzwań XXI wieku, wywołujących społeczne
zaniepokojenie, jest wpływ globalnych zmian na ludzki system wartości,
tożsamość narodów i mniejszych społeczności. W coraz bardziej zmodernizowanym świecie dziedzictwo narodowe decyduje o oryginalności narodów oraz stanowi ich cechę wyróżniającą. Właśnie dlatego naukowcy
SNPL poszukują sposobów na zachowanie odrębności kulturowej polskiej
mniejszości narodowej w Republice Litewskiej.
Dziedzictwo narodowe, jako produkt wielu pokoleń, jest z naukowego
punktu widzenia ważną wartością pod względem etnicznym, estetycznym, a także historycznym. Dziedzictwo narodowe Wileńszczyzny obejmuje historię, życie społeczne i kulturalne, działalność wybitnych jednostek oraz ich upamiętnianie. W ramach realizacji projektu przewidziana
jest konferencja, podczas której przedstawiony zostanie obraz wielonarodowego dziedzictwa Wilna i Wileńszczyzny, dzieje jego rozwoju w ciągu
wieków oraz skutki przenikania wzajemnego różnych kultur. Podczas
konferencji odbędą się dyskusje o Wilnie jako ognisku kultur dla mieszkających tutaj narodowości w epoce baroku, o 500-leciu założenia pierwszej drukarni na terenach Europy Wschodniej, o staraniach społeczności
Wilna w XX w. skierowanych na zachowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, o wkładzie stowarzyszeń naukowych i kulturalnych w upowszechnianie wiedzy o rodzimej
kulturze, opiece nad pomnikami historycznymi kulturalnymi, o stratach
dziedzictwa narodowego Wilna i Wileńszczyzny podczas II wojny światowej, deformacji pamięci historycznej i kultur narodowych w czasach
reżimu sowieckiego, dążeniach mniejszości narodowych do zachowania
odrębności narodowej oraz ich dziedzictwa w czasach transformacji społecznej, a także o współczesnych procesach zachodzących w kulturze, w
tym w kulturze mniejszości narodowych.
Konferencja jest planowana w dn. 14–16 października 2022 r. w Wilnie.
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W związku z tym, że w roku 2020 konferencja się nie odbyła z powodu pandemii, Zarząd SNPL postanowił zmienić format konferencji,
wprowadzając formę hybrydową. Podczas VIII konferencji w 2021 r. zastosowaliśmy takie rozwiązanie, korzystając z platformy Zoom. Zdalna
translacja obrad konferencji znacznie zwiększa liczbę uczestników i słuchaczy. Taki sam format konferencji jest przewidziany na rok 2022.
Planujemy, że zostanie zaakcentowane znaczenie współpracy Litwy,
Polski oraz innych krajów Europy w historii regionu, wpływu na rozwój
narodów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestii zachowania
tożsamości narodowej i pielęgnowania pamięci politycznej Litwy i Polski. Podczas konferencji zostanie omówiona kwestia utrzymania ducha
tolerancji w wielonarodowym społeczeństwie Wileńszczyzny, a także
rola działalności instytucji kulturalnych, grup etnicznych i pojedynczych
osób oraz ich wpływ na życie społeczno-kulturalne regionu.
Organizatorzy konferencji są przekonani, że referaty wygłoszone podczas obrad i przeprowadzone dyskusje pozwolą lepiej zrozumieć wielokulturową i wieloetniczną spuściznę Wilna i Wileńszczyzny oraz jej
wpływ na współczesne procesy historyczno-kulturowe. Wyniki projektu
zostaną przedstawione w postaci monografii zbiorowej.
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