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Współczesne polskie migracje są przedmiotem naukowych analiz, z których wiele stawia sobie oprócz zadań
poznawczych także zadania praktyczne. W celu dokonania przeglądu tych badań postanowiono zorganizować
międzynarodową konferencję z udziałem badaczy migracji z różnych krajów (w tym m.in. Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Belgii, Hiszpanii). Będą oni obradować pod hasłem: "Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot
badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych - EuroEmigranci.PL"
Ze względu na interdyscyplinarny charakter badań migracyjnych, konferencja zgromadzi przedstawicieli różnych
dyscyplin naukowych. Oprócz wymienionych w tytule konferencji, reprezentowane będą także: demografia, ekonomia,
politologia, historia. Badania nad kulturą reprezentować będą literaturoznawcy, językoznawcy oraz przedstawiciele
antropologii kulturowej. Po raz pierwszy w tym środowisku silny nacisk położony zostanie na rolę badań
psychologicznych, które do tej pory pozostawały nie do końca doceniane przez badaczy migracji.
Niezwykle ważne jest uwypuklenie praktycznego wymiaru badań migracyjnych. Nie chodzi tu o puste deklaracje,
wręcz przeciwnie. Podczas konferencji odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: “W jaki sposób środowiska
akademickie mogą wspierać polskich migrantów?” W jej trakcie będą formułowane konkretne programy działań
skierowanych do migrantów. Dotyczą one między innymi pomocy, jakiej należy udzielać polskiemu szkolnictwu poza
krajem, a także przygotowania krajowych szkół (dyrekcji, nauczycieli i pedagogów szkolnych) do udzielania pomocy
migrantom powrotnym, czyli uczniom którzy po powrocie z zagranicy przeżywają prawdziwy szok kulturowy i mają
duże kłopoty adaptacyjne. Inne ważne postulaty dotyczą pomocy psychologicznej, której migranci często potrzebują.
Inicjatorami obrad są Polska Akademia Umiejętności (Kraków) oraz Polski Uniwersytet na Obczyźnie (Londyn), które
uzyskały na ten cel grant w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2013 roku”. Patronat nad konferencją objęło wiele prestiżowych instytucji naukowych, w tym Komisja
PAU do Badań Polskiej Diaspory oraz Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Konferencję wspiera
Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa. Instytucje partnerskie to Uniwersytet Jagielloński oraz Roehampton
University. Obrady toczyć się będą w Krakowie, w dniach 23-24 września 2013, w siedzibie Polskiej Akademii
Umiejętności (ul. Sławkowska 17). Streszczenia wystąpień zostaną ogłoszone na konferencyjnej stronie internetowej.
Tam także znajdują się aktualne komunikaty konferencyjne. Więcej informacji na: www.euroemigranci.pl
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