Zrozumieć „Młodszą Europę”.
Misja i historia Instytutu
Europy Środkowo-Wschodniej w
Lublinie
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Zrozumieć „Młodszą Europę”. Misja i historia Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej w Lublinie.
W ramach debaty przybliżona zostanie badawcza, formacyjna i
kulturowa działalność IEŚW oraz rola i znaczenie tego typu
instytutów w dyplomacji i polityce historycznej, w odniesieniu
do relacji między historiografią, pamięcią historyczną i
wielowymiarową polityką państwa.
W debacie panelowej udział wezmą:
Dr hab. Mirosław Filipowicz (KUL),
Prof. Sławomir Łukasiewicz (KUL),

Dr Marek Radziwon (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza).
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej został powołany w 2001
roku rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5
października (Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1296). Działał jako
organizacja pozarządowa na prawach jednostki badawczorozwojowej w ramach Międzynarodowej Federacji Instytutów
Europy Środkowo-Wschodniej, współpracując z Towarzystwem
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym inicjatorem
stworzenia Instytutu był prof. Jerzy Kłoczowski, który został
jego pierwszym dyrektorem; od 2013 roku funkcję tę sprawował
prof. Mirosław Filipowicz.
Idea IEŚW nawiązywała do aktualnych postulatów nauki historii
i potrzeby pamięci kulturowej; pojawił się pomysł, aby przez
interdyscyplinarny pryzmat badań, edukacji i dyplomacji
historycznej odkrywać na nowo ten swoisty obszar (locus
peculiaris) między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym,
który prof. Kłoczowski nazwał „Młodszą Europą”. Dlatego
badania naukowe w polu kontekstowej analizy zjawisk
politycznych, kulturowych, społecznych, gospodarczych
(zwłaszcza po przełomie roku 1989), a także działalność
dydaktyczna i popularyzatorska (staże, seminaria, konferencje,
sympozja, publikacje) oraz wielostronna aktywność w skali
międzynarodowej (wspieranie procesów integracyjnych i promocja
regionu
w
europejskich
i
amerykańskich
sferach
opiniotwórczych), miały skupiać się wokół historii i
współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów Rzeczypospolitej Wielu Narodów. Dlatego
również istotną częścią działalności Instytutu była współpraca
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w kształtowaniu polskiej
polityki zagranicznej i tworzenie jej intelektualnego
zaplecza, w tym przygotowywanie ekspertyz i opinii dla potrzeb
Ministerstwa oraz polskich ośrodków badawczych i
dyplomatycznych.
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie zakończył
działalność 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z ustawą z dnia 9

listopada 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2270).

