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Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada
Święto 11 listopada ustanowione zostało ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, a
następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to
przywrócono dopiero ustawą w okresie transformacji systemowej, która miała
miejsce 1989 roku. Warto także mieć na uwadze, że rokrocznie Narodowe Święto
Niepodległości 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
11 listopada 2020 - co to za święto? Jak obchodzimy Narodowe Święto
Niepodległości w Polsce? Co warto wiedzieć na ten temat?
Odpowiedz na te pytania da nam - wirtualna debata historyczna.
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza na debatę historyczną „11
listopada – co świętujemy?”. W wigilię Narodowego Święta Niepodległości,
10 listopada o godzinie 18:00, spotkamy się on-line, by wziąć udział w
debacie o historii Narodowego Święta Niepodległości, znaczeniu 11
listopada 1918 roku dla różnych grup społecznych i różnych regionów
Polski.
Trzech historyków reprezentujących różne ośrodki i różne podejścia naukowe
dyskutować będzie o:
– tym czemu właśnie 11 listopada świętujemy Święto Niepodległości i jak to się ma
do polityki historycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
– znaczeniu odzyskania niepodległości dla różnych grup społecznych i tym kogo
możemy nazwać „wygranym” i czy kogoś „przegranym” procesu odzyskania
niepodległości,
– świcie niepodległości widzianym z perspektywy mieszkańców różnych regionów
młodego państwa.

Prelegenci:
– prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UJ),
– prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz (UwB),
– prof. dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ).
Debatę poprowadzi redaktor Bartłomiej Makowski z Polskiego Radia.
Debata będzie transmitowana na żywo na kanałach:
– Facebook Niepodległa oraz Niepodległa. Miejsce spotkań,
– Youtube Niepodległa
– na portalu Interia.
Po zakończeniu debaty zostanie ona udostępniona na kanale Youtube Niepodległa w
zakładce „wideo”.
Organizator: Biuro Programu "Niepodległa"
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Płatność: Wydarzenie bezpłatne
Link do wydarzenia

ZAPRASZAMY :)
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