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POD HASŁEM: 

 

Berlin: Multikulti? 
 

W dniu 14.05.2013 r. w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Pozna-

niu odbyła się studencko-doktorancka konferencja naukowa pod hasłem „Ber-

lin: Multikulti?”. Została ona zorganizowana przez KULT(ur)OWE Koło 

Naukowe przy IFG we współpracy z Zakładem Kultury IFG UAM. Konfe-

rencja została zrealizowana już po raz drugi w ramach Kulturoznawczych Spo-

tkań Germanistów i Przyjaciół. Do udziału w konferencji zaproszono studen-

tów i doktorantów filologii germańskiej oraz innych nauk humanistycznych  

i społecznych wszystkich polskich uniwersytetów. Wystąpili przedstawiciele 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, 

Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

 

Po oficjalnym powitaniu ze strony przewodniczącej KULT(ur)OWEGO 

Koła Naukowego Dominiki Szalbierz oraz dyrektora ds. naukowych IFG, prof. 

dr. hab. Janusza Taborka, rozpoczęły się obrady plenarne. Tematem przewod-

nim konferencji było zaprezentowanie wielokulturowości Berlina na tle różnych 

dziedzin życia, a także w literaturze, sztuce czy też muzyce. Zamierzeniem or-

ganizatorów była również próba określenia szans i zagrożeń istnienia społeczeń-

stwa wielokulturowego dla imigrantów, jak i samych Berlińczyków.  

 



Konferencja została podzielona na sześć paneli, które prowadzone były 

przez członków KULT(ur)OWEGO Koła Naukowego. W każdym z nich mieli-

śmy przyjemność wysłuchać 3-5 referatów, które przedstawione zostały samo-

dzielnie lub w 2-3 osobowych grupach. 15-minutowe wystąpienia w języku 

niemieckim lub polskim poświęcone były problemowi wielokulturowości  

w Berlinie. Pod koniec każdego panelu odbywała się ogólna dyskusja. Obrady 

umożliwiły wymianę doświadczeń oraz refleksji teoretycznych i praktycznych, 

dotyczących funkcjonowania społeczeństwa wielokulturowego w codziennym 

życiu, a także jego wpływu na rozwój Berlina.  

 

Uczestnicy konferencji nie mieli wątpliwości co do istnienia wielokultu-

rowości w Berlinie i związanych z nią problemów dla mniejszości narodowych  

i etnicznych, jak i samych Berlińczyków. Poszczególne wystąpienia wywołały 

wiele interesujących dyskusji i ożywioną wymianę poglądów, zarówno pomię-

dzy referentami, jak i zaproszonymi gośćmi. 
 

 

Zdjęcia z konferencji dostępne są pod adresem: 

https://picasaweb.google.com/d.a.gortych/KonferencjaBerlinMultikulti14052013r# 
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