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Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija 
„Tautinių mažumų švietimas ir mokslas Europoje:
vakar, šiandien ir rytoj"
(edukaciniai, socialiniai, politiniai, teisiniai ir istoriniai aspektai)

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje: "Tautinių mažumų švietimas ir mokslas Europoje: vakar, šiandien ir rytoj (edukaciniai, socialiniai, politiniai, teisiniai ir istoriniai aspektai)"
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Konferencija vyks 2017 m. balandžio 6-8 d. Lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva). 

Konferencijos organizatoriumi yra Lietuvos lenkų mokslininkų draugija (LLMD). 

Konferencijos partneriai:
Balstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakultetas Vilniuje
Europos lenkų mokslinių-techninių draugijų federacija
Lenkų kultūros namai Vilniuje
Konferenciją remia Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Konferencijos kalbos:  lenkų ir lietuvių (su sinchroniniu vertimu).
Šios konferencijos tikslas sutelkti dėmesį į gerąją praktiką, problemas bei grėsmes, su kuriomis susiduria Europos tautinės mažumos švietimo ir mokslo srityje, taip pat perimti gerąją Europos praktiką. Šiuos klausimus norime aptarti iš įvairių mokslo sričių, tokių kaip edukologija ir istorija, sociologija ir politologija, filosofija ir teisė, pozicijų. Šiame kontekste ypatingą vietą užima tautinių mažumų poreikių suvokimas, modeliavimas bei integracinių procesų raida. Tikimės, kad konferencijos pranešimai ir diskusijos padės išgryninti tam tikras problemas bei parengti rekomendacijas švietimo sistemos gerinimui.
Organizatoriai siūlo sutelkti dėmesį į tokius klausimus:
• Šiuolaikinės švietimo politikos tendencijos Europos demokratinėse valstybėse.
• Teisinis tautinių mažumų švietimo reglamentavimas.
• Šiuolaikinė edukologinė mintis tautinių mažumų švietimo srityje.
• Tautinių mažumų švietimo modeliai istoriniame kontekste.
• Tautinių mažumų švietimo socialiniai ir ekonomininiai aspektai.
• NVO veiklą tautinių mažumų švietimo srityje.
Tuos, kurie susidomėjo dalyvavimu konferencijoje, prašome užpildyti žemiau esančią dalyvio anketą ir atsiųsti ją iki 2017 m. vasario 15 d. nurodytu Lenkų mokslininkų draugijos adresu. Iki 2017 m. vasario 20 d. lauksime Jūsų pranešimo santraukų lietuvių ir anglų kalbomis. Tikimės, kad Jūsų pristatymo (ne ilgesnio kaip 15 minučių) paraiška (maždaug 10 sakinių ilgio Word formate su pranešimo pavadinimu, autoriaus duomenimis, telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu, mokslo laipsniu ir pedagoginiu vardu bei afiliacija) bus pateikta konferencijos sekretoriatui. 2017 m. kovo mėn. dalyvių paraiškų pagrindu organizatoriai parengs išsamią konferencijos programą.
Konferencijos dalyvio mokestis yra 100 eurų, kuris iš dalies padengia logistikos paslaugų (salių ir technikos nuoma ir priežiūra, ryšių, biuro paslaugos, kvietimų, programų ir sertifikatų spausdinimas, dalyvio rinkiniai ir t.t.), išlaidas, maitinimo paslaugas (furšeto, dviejų pietų, kavos pertraukų). Iškilminga vakarienė balandžio 7 d. – už papildomą 20 eurų mokestį. Už papildomą mokestį 2017 m. balandžio 8 d. (šeštadienį) nuo 14:00 iki 18:00 val. planuojama kelionė į Jašiūnus (Balinskio dvaro rūmai).
Konferencijos mokestis dalyviams nepadengia kelionės ir apgyvendinimo išlaidų.
Mokestis turi būti sumokėtas iki 2017 m. vasario 15 d. grynaisiais SNPL iždininkui arba pavedimu į žemiau pateiktą sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtyje "Konferencija SNPL 2017".
Konferencijos mokestis po nurodyto termino yra 120 eurų.
Aktuali informacija apie konferenciją bus paskelbta LLMD interneto svetainėje www.snpl.lt skyriuje "Naujienos" antrašte "Konferencija SNPL - 2017".
Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adresas: Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva
Banko sąskaita: Swedbank, atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828
Organizatorių vardu: LLMD pirmininkas prof. dr. Hendryk Malevski

Konferencijos Mokslo taryba:
prof. habil. dr. Halina Taborska (Lenkų išeivyjos universiteto užsienyje Rektorė, Jungtinė Karalystė)
prof. habil. dr. Andrzej Baranov (Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva)
prof. habil. dr. Tadeusz Bujnicki (Varšuvos universitetas, Lenkija)
dr hab., prof. Adam Bobryk (Sedlcų gamtos ir humanitarinių mokslų universitetas, Lenkija)
prof. habil. dr. Romuald Brazis (Universitas Studiorum Polona Vilnensis prezidentas, Lietuva)
prof. dr. Boguslavas Gruževskis (LSTC Darbo rinkos tyrimų institutas, Lietuva)
habil. dr. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Katovicų Silezijos universitetas, Lenkija)
prof. habil. dr. Algis Kalėda (Vilniaus universitetas, Lietuva)
prof. habil. dr. Marceli Kosman (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Lenkija)
prof. habil. dr. Zbigniew Kurcz (Vroclavo universiteto Sociologijos institutas, Lenkija)
prof. dr. Hendryk Malevski (LLMD pirmininkas, Mykolo Romerio universitetatas, Lietuva)
habil. dr., prof. Maciej Marszał (Vroclavo universitetas, Lenkija)
prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas, Lietuva)
prof. habil. dr. Waldemar Paruch (Marijos Sklodovskos-Kiuri universitetas Liubline, Lenkija)
habil. dr., prof. Jolanta Sikorska-Kulesza (Varšuvos universitetas, Lenkija)
habil. dr., prof. Jarosław Wołkonowski (Balstogės universiteto filialas Vilniuje, Lietuva, Lenkija)

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas:
prof. dr. Hendryk Malevski (LLMD)

Nariai:
dr. Irena Fedorovič (LLMD)
dr. Elžbieta Kuzborska (LLMD)
dr. Katažyna Mikša (LLMD)
dr. Kristina Moroz-Lapin (LLMD)
prof. dr. Voitech Stankevič (LLMD)

Konferencijos sekretoriatas:
Dr. Irena Fedorovič (LLMD) e-mail: irena.fedorovic@flf.vu.lt
Dr. Katažyna Mikša (LLMD iždininkė) e-mail: katarzyna.bogdziewicz@gmail.com

Dalyvio anketa

Tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje:
„Tautinių mažumų švietimas ir mokslas Europoje: vakar, šiandien ir rytoj"
(edukaciniai, socialiniai, politiniai, teisiniai ir istoriniai aspektai)
2017 m. balandžio 6-8 d., Vilnius

Vardas ir pavardė: 	
Laipsnis / pedagoginis vardas: 	
Institucija: 	
Adresas korespondencijai:	

Telefono numeris: 	 E-mail: 	

Pranešimo pavadinimas:
	

Duomenys sąskaitai faktūrai:
Institucijos pavadinimas: 	
Adresas:	
Įmonės kodas: 	


Užpildytą dalyvio anketą prašome siųsti elektroniniu laišku:
Dr. Irena Fedorovič (LLMD) e-mail: irena.fedorovic@flf.vu.lt
Informacija apie viešbučius:
http://www.polskidom.lt/index.php/pl/hotel.html
https://www.google.com/search?q=hotele+w+wilnie&ie=utf-8&oe=utf-8


Norėčiau dalyvauti išvykoje į Jašiūnus:   TAIP    NE  (nereikalingą užbraukite)



Konferencijos programos struktūra



2017 m. balandžio 6 d. (ketvirtadienis)
14.00 - 15.30 Konferencijos dalyvių registracija (Lenkų kultūros namų Vilniuje holas)
15.30 - 16.00 Konferencijos atidarymas ir sveikinimai (LKN salė)
16.00 - 19.00 Plenarinis posėdis (LKN salė)
19.30 - 22.30 Furšetas restorane „Ponas Tadas" (Lenkų kultūros namai Vilniuje)


2017 m. balandžio 7 d. (penktadienis)
9.00 - 13.00 Plenarinis posėdis (LKN salė) 
13.00 - 14.00 Pietūs 
14.00 - 18.00 Darbas sekcijose
19.00 - 23.00 Iškilminga vakarienė restorane „Ponas Tadas" (Lenkų kultūros namai Vilniuje)


2017 m. balandžio 8 d. (šeštadienis)
10.00 - 12.00 Plenarinis posėdis. Darbo sekcijose apibendrinimas ir konferencijos uždarymas
12.30 - 13.30 Pietūs
14.00 – 18.00 Ekskursija į Jašiūnų Balinskių dvaro rūmus

