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Szanowni Państwo,
pragnąc spełnić Wasze oczekiwania związane z uatrakcyjnieniem zajęć z takich przedmiotów
jak HISTORIA i WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, chcielibyśmy zaproponować Państwu udział
we współtworzeniu platformy dydaktycznej. Jej celem byłoby organizowanie nie tylko cyklicznych wykładów i szkoleń dla nauczycieli w murach uczelni, lecz także spotkań i wykładów przeznaczonych specjalnie dla uczniów szkół średnich.

WYKŁADY W SZKOŁACH
To najpopularniejsza forma kontaktu z naukowcami. Szkoły mogą zaprosić na lekcję jednego
z naszych nauczycieli akademickich z wykładem, który może się odbyć na miejscu w ustalonym
wcześniej czasie.
Nasza propozycja obejmuje następujące zagadnienia:
dr Tomasz Wesołowski
1. Pułapki historii alternatywnej: sojusz polsko-niemiecki w 1939 r.
2. Wartość życia żołnierza: straty Armii Czerwonej w II wojnie światowej.
dr Artur Konopacki
1. Zróżnicowanie etniczne i religijne w północno-wschodniej Polsce.
2. Tatarzy to nie tylko łuk – wybrane zagadnienia osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim.
dr Paweł Szadkowski
1. Przeszłość, która nadejdzie: jak ludzkość wyobrażała sobie przyszłość?
2. Gdy las zasłania drzewa: gdzie skrywa się i co nam mówi w historii zwykły człowiek?
dr hab. Daniel Boćkowski
1. Jak chronić się przed dezinformacją?
2. Terroryzm wczoraj i dziś.
dr Justyna Olędzka
1. Czy fake newsy rządzą światem?
2. Skąd się biorą dyktatorzy?
dr hab. Mariusz Drozdowski
1. Kozacy – niepokorni słudzy Rzeczypospolitej?
2. Co za czasy!… Chamy taki miód piją! Szlachta o Kozakach w dobie powstania Chmielnickiego.
dr hab. Piotr Guzowski
1. Czy chłopi byli niewolnikami w epoce staropolskiej?
2. Spektakle masowej śmierci – epidemie w dawnej Europie.

„SPOTKANIA Z MISTRZAMI”
To cykl spotkań (zazwyczaj raz w miesiącu) ze znanymi Profesorami, którzy przedstawiają
zagadnienia związane zarówno z historią, jak i z teraźniejszością. W latach 2020–2021 wystąpili już: prof. Krzysztof Mikulski, prof. Andrzej Chwalba, prof. Antoni Dudek, prof. Jerzy
Eisler, prof. Łukasz Niesiołowski-Spano, prof. Mariusz Wołos, prof. Andrzej Friszke.
„Spotkania z Mistrzami” przeznaczone są dla wszystkich interesujących się historią i wiedzą
o społeczeństwie, a zwłaszcza dla nauczycieli i ich uczniów. Do grona naszych Gości należą
znane i szanowane autorytety naukowe, często autorzy podręczników szkolnych czy akademickich. Spotkania mają charakter stacjonarny (wykłady odbywają się w auli Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB, plac NZS 1) oraz hybrydowy.
Wykłady są nagrywane i bezpłatnie udostępniane w Internecie. Zachęcamy do odwiedzenia
naszej strony: historia.uwb.edu.pl.

„INACZEJ NIŻ W PODRĘCZNIKU”
Wykłady „Inaczej niż w podręczniku” skierowane są do uczniów szkół średnich i miłośników
historii. Ich celem jest przybliżenie zagadnień ważnych dla historii Polski i historii powszechnej zgodnie z wynikami najnowszych badań. Postaramy się także przedstawić dyskusje naukowe dotyczące problemów budzących kontrowersje. Często efekty przełomowych badań
z dużym opóźnieniem trafiają do podręczników szkolnych, których autorzy niejednokrotnie
wciąż posługują się stereotypowym ujęciem wielu zagadnień. Chcielibyśmy się też przyczynić
do pogłębienia wiedzy i świadomości historycznej uczniów w kwestii tematów związanych
z przeszłością, a poruszanych często w bieżącej debacie publicznej w kraju.

Studenci naszego wydziału zapraszają uczniów szkół średnich na DNI
OTWARTE w połowie maja, podczas których będą mogli się zapoznać
z osiągnięciami kół naukowych i dowiedzieć się czegoś na temat życia studenckiego. Planujemy też udostępnić zwiedzającym nasz budynek (byłą siedzibę KW PZPR), który kryje w sobie wiele ciekawych historii.
Możemy też zorganizować specjalne zwiedzanie dla osobnych grup.
Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: marketingwhism@uwb.edu.pl.

DNI
OTWARTE
WYDZIAŁU

KURSY MATURALNE Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Uczniom szkół średnich proponujemy kursy maturalne z HISTORII i WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (40 godzin). Każdy z kursów obejmuje wykłady i ćwiczenia prowadzone przez
egzaminatorów maturalnych ze wspomnianych przedmiotów oraz przez wykładowców Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Opłata za kurs jest symboliczna i zawiera m.in. koszty materiałów dydaktycznych (100 zł
za kurs). Więcej informacji na naszej stronie: historia.uwb.edu.pl/wspolpraca/.

KONTAKT I MATERIAŁY NAUKOWE
Aby ułatwić wzajemny kontakt, chcemy prosić o podanie nam drogą elektroniczną Państwa adresu e-mail i numeru telefonu. Za Państwa pozwoleniem możemy wysyłać aktualne informacje
o wydarzeniach na naszym wydziale.
W zamian proponujemy przesłanie na wskazany przez Państwa adres naszych najnowszych
publikacji książkowych:
Eugeniusz Mironowicz, Historia Białorusi XX–XXI wieku, Białystok 2021, ss. 312.
Historia Białegostoku, red. A. Dobroński, Białystok 2021, ss. 584.

Zapraszamy do kontaktu: marketingwhism@uwb.edu.pl.

Uwaga:
liczba bezpłatnych
egzemplarzy
ograniczona!

