Zaproszenie
Szanowni Państwo!
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić
Państwa do udziału w XXVI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który odbędzie
się w dniach 17-21 IV 2018 r. w Łodzi.
Kim jesteśmy?
Studenckie Koło Naukowe Historyków jest organizacją studencką, działającą od 1945 r. w
Instytucie Historii Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. SKNH
zajmuje się popularyzacją historii oraz prowadzi ożywioną działalność naukową. Organizuje
również konferencje naukowe i wydaje czasopismo „Kurier Instytutu Historii” oraz serię
monografii naukowych „Vade Nobiscum”. Współpracujemy z pokrewnymi organizacjami z
Polski, Węgier i Ukrainy.
Czym jest OZHS?
OZHS to największa w Polsce cykliczna studencko-doktorancka konferencja naukowa
organizowana co roku od 26 lat przez różne polskie ośrodki akademickie. Uniwersytet Łódzki
uzyskał prawo do organizacji XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów
jednogłośną decyzją sejmiku XXV OZHS w Poznaniu. W ten sposób wydarzenie to po 11
latach przerwy powraca do Łodzi. Łódzki OZHS, choć niejubileuszowy, również ma
wyjątkowe znaczenie, ponieważ zbiega się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości. W związku z tym szczególnie zależy nam, by zjazd zrobił jak najkorzystniejsze
wrażenie na jego uczestnikach i pragniemy dołożyć starań, by został zapamiętany równie
dobrze jak pierwszy łódzki OZHS z 2007 r.

Atrakcje towarzyszące zjazdowi
OZHS nie jest zwykłą konferencją, ograniczającą się do wygłaszania referatów i dyskusji.
Towarzyszy mu szereg atrakcji umożliwiających gościom poznanie specyfiki miasta i
uniwersytetu, który danego roku zajmuje się organizacją przedsięwzięcia. Oferujemy
uczestnikom OZHS-u udział w imprezach integracyjnych (jedna każdego dnia) i warsztatach,
wycieczki do muzeów oraz zwiedzanie Łodzi. W trakcie zjazdu będzie można też wysłuchać
wykładów znanych historyków.
Kilka słów o Łodzi
Łódź to trzecie pod względem wielkości miasto w Polsce, położone w samym centrum kraju.
Dzięki licznym połączeniom lotniczym, kolejowym i autobusowym łatwo tu dotrzeć z każdego
miejsca w Europie. W XIX w. miasto rozwijało się bardzo intensywnie dzięki przemysłowi
włókienniczemu i do dziś zachowało niezwykły postindustrialny charakter i architekturę.
Słynie z przemysłu filmowego (tu swoją karierę zaczynał min. Roman Polański) i
wielokulturowości (łączy dziedzictwo Polaków, Niemców Żydów i Rosjan)
Zgłoszenia i abstrakty
Streszczenia referatów (do 4000 znaków) należy przesyłać do 21 I 2018 r. poprzez formularz
zamieszczony na naszej stronie internetowej ( http://26ozhs.uni.lodz.pl/konto/ ). Tekst musi
zawierać podstawową bibliografię (źródła i opracowania). Proponowany temat może dotyczyć
dowolnego zagadnienia historycznego. Jesteśmy otwarci także na reprezentantów innych niż
historia dziedzin
humanistyki, pod warunkiem, że prezentowane przez nich tematy będą miały pewien związek
z historią.
Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim lub językach kongresowych:
-angielskim
-francuskim
-niemieckim
-rosyjskim

Termin i miejsce zjazdu
XXVI OZHS odbędzie się w dniach 17-21 IV 2017 r. w Instytucie Historii UŁ (ul. Kamińskiego
27a, 90-219 Łódź).

Wysokość opłaty konferencyjnej
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Zawiera się w niej koszt uczestnictwa we wszystkich
wydarzeniach związanych ze zjazdem, materiały konferencyjne, oraz możliwość publikacji
artykułu w publikacji pozjazdowej. Nie obejmuje kosztów ewentualnych noclegów i obiadów.
Wysokość opłaty za nocleg (opcjonalnie)
Opłata wynosi 30 zł za każdy dzień. Bazę noclegową zapewnia Centrum SzkoleniowoKonferencyjne UŁ.

Obiady
Informacje dotyczące płatności za posiłki podamy w późniejszym terminie.
Informacje o zgłoszeniach
do 21 I 2018 r. – rejestracja elektroniczna poprzez stronę internetową i wysyłanie zgłoszeń
do 4 II 2018 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów
do 11 II 2018 r. – rozsyłanie wstępnych programów wraz z danymi potrzebnymi do dokonania
opłaty konferencyjnej
do 2 III 2018 r. – przyjmowanie opłat konferencyjnych
po 2 III 2018 r. – rozsyłanie ostatecznych wersji harmonogramu i informacji o planowanych
wycieczkach i imprezach integracyjnych

Kontakt
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
http://www.26ozhs.uni.lodz.pl
oraz na naszym facebooku:
https://www.facebook.com/XXVIOZHS/.
Na wszelkie pytania odpowiemy za pośrednictwem adresu mailowego: 26ozhs@gmail.com

