Bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego,
materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków.
Przeszłość i teraźniejszość
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Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Akademia Sztuki Wojennej - Warszawa
Instytut Historii Wojskowej - Akademia Sztuki Wojennnej
Biblioteka Główna ASzWoj - Akademia Sztuki Wojennej
Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
Koło Naukowe Bezpieczni (A)Polityczni Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
mają zaszczyt zaprosić Państwa na dwudniową konferencję zatytułowaną: Bezpieczeństwo
dziedzictwa kulturowego, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków.
Przeszłość i teraźniejszość, planowaną na czerwiec 2020 r.
W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa pragniemy promować regionalne
dziedzictwo kulturowe oraz przypomnieć o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.
Propozycja skierowana jest do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje jej
wymiar uniwersalny. Wydarzenie, integrując środowiska, prowadzące badania w zakresie
różnych aspektów (ochrona, promocja) związanych z elementami tworzącymi dziedzictwo
narodowe ma za zadanie odpowiedzieć na nurtujące nas pytania i postawić kolejne ważne dla
tej problematyki.
Do udziału w bezpłatnej konferencji zapraszamy doktorantów, ekspertów, pracowników
naukowych, bibliotekarzy, archiwistów, heraldyków, weksylologów, muzealników,
pracowników administracji państwowej.
Na Państwa zgłoszenia (tytuł wystąpienia wraz z abstraktem) czekamy do 1 maja 2020r.
Problematyka:
- archiwa, biblioteki, muzea, weksylia - instytucje ochrony dziedzictwa narodowego,
- ochrona dziedzictwa narodowego - zadanie państwa czy obywateli?
- innowacyjność (rola technologii) w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa
- zagrożenie dla dziedzictwa narodowego,
- Polska na arenie międzynarodowej - uczestnictwo w międzynarodowych forach i
organizacjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego,
- polskie dziedzictwo za granicą - dokonania i stan obecny,
- materialne i niematerialne dziedzictwo - obszary, tematy, problemy,
- dziedzictwo mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
Referaty z konferencji, po wcześniejszej recenzji, zamierzamy opublikować w
naukowym periodyku. Na gotowe teksty czekamy do końca sierpnia 2020 r. Wytyczne

dotyczące sposobu przygotowania konferencji i materiałów, zostaną Państwu przesłane po
akceptacji konkretnych ustaleń.
Wstępny proponowany termin, to 06-07 czerwca 2020r. Obrady w dniu 06.06.2020r.
odbędą się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamojskiego z
siedzibą w Zamościu, gdzie planujemy zorganizowanie wystaw:
- Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków,
- 100-lecie polskiej flagi państwowej.
Natomiast w dniu 07.06.2020 r. będziemy gościć w jednej z zaprzyjaźnionych
lwowskich Uczelni.
Zachęcamy do udziału również w drugim, lwowskim panelu, przypominając o konieczności
posiadania aktualnego paszportu. Na potwierdzenie udziału w wyjeździe do Lwowa, czekamy
do dnia 1 maja 2020 r.

Lwów
06.06.2020r.
15.00 Spotkanie z pilotem w Zamościu. Przejazd przez przejście graniczne Dołhobyczów
Uhryniów, dojazd do Lwowa. Zakwaterowanie w hotelu na Starym Mieście, pomiędzy
rynkiem a Operą. Obiadokolacja. Spacer z przewodnikiem, obejrzenie Rynku z ratuszem,
bazarków ze starociami i obiektów zabytkowych m.in. katedry łacińskiej, katedry ormiańskiej.
07.06.2020r.
Śniadanie.
Wizyta na Uczelni. Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt Lwowskich.
Zwiedzanie kościoła Dominikanów, Kamienicy Królewskiej, obejrzenie pomnika Adama
Mickiewicza, spacer do Opery Lwowskiej. Obejrzenie restauracji lwowskich: Baczewski,
Teatr Piwa, Atlas, Mason i inne.
Czas wolny na zakupy w Centrum Handlowym (1-godzina). Czas wolny na obiad.
16.00 Przejazd do Polski.
Cena 395 zł/os w hotelu 3* na Starym Mieście we Lwowie dla grupy pow. 25 osób
 1x nocleg w hotelu*** na Starym Mieście (pokoje 2-os. z łazienką)
 wyżywienie (1x śniadanie - szwedzki stół, 1x obiadokolacja);
 opiekę pilota/przewodnika przez całą wycieczkę;
 usługa polskojęzycznego przewodnika we Lwowie;
 ubezpieczenie NNW

