V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych
w Europie
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)
Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt
zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w
konferencji, która odbędzie się 19-21 kwietnia 2018 r.
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
(ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).
Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL).
Partnerami konferencji są:
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
Instytut Historii Litwy,
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Języki konferencji: polski i litewski (przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne).
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W 2018 roku przypada 100. rocznica zakończenia I Wojny Światowej, która była
nie tylko globalnym kataklizmem geopolitycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, ale doprowadziła też do upadku wielu imperiów. I Wojna Światowa była także katalizatorem powstania wielu nowych państw narodowych, które tworzyły się na gruzach upadłych imperiów. Procesy ewolucji nowych państw w Europie nie były ani łatwe, ani bezbolesne, gdyż często zmianom tym towarzyszyły sąsiedzkie konflikty. Praktycznie we
wszystkich nowo powstałych państwach istniały znaczne grupy mniejszości narodowych i
etnicznych, których interesy nie zawsze były zbieżne z interesami tytularnego narodu.
Współistnienie narodu tytularnego każdego państwa z jego mniejszościami narodowymi i
etnicznymi oraz regulacja tych procesów w XX wieku miały różne odsłony, od prześladowań,
aż po tzw. „pozytywną dyskryminację“, kiedy przedstawicielom mniejszości narodowych
zapewniano specjalne przywileje.
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) dąży do naświetlania osiągnięć,
problemów i zagrożeń, z którymi się styka nie tylko mniejszość polska na Litwie, lecz także
inne mniejszości narodowe w krajach europejskich. SNPL zorganizowało kilka znaczących
konferencji, podczas których poruszano kwestie ważne dla mniejszości narodowych. I tak:
— w 2014 r. obradowano na temat Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a
wyzwania XXI wieku,
— w 2015 r. hasłem Konferencji było Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie,
— w 2016 r. odbyła się Konferencja pt. Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy
zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?,
— a w 2017 roku zorganizowano Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne.
Celem obecnej konferencji jest retrospektywne spojrzenie na procesy państwotwórcze,
które przebiegały w Europie w XX wieku, na prawne regulacje statusu mniejszości narodowych i etnicznych oraz na stosunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe narodu tytularnego
państwa z mniejszościami narodowymi. Retrospektywna ocena tych procesów ma być platformą do zrozumienia współczesnych problemów współistnienia różnych narodów w jednym
państwie oraz bazą do analizy dobrych praktyk europejskich, a także wypracowania propozycji, usprawniających współżycie różnych grup narodowych i etnicznych w krajach europejskich. W tym kontekście szczególne miejsce zajmuje analiza postrzegania, formowania się
oraz przebiegu procesów integracyjnych w społeczeństwach wielonarodowych i wielokul2

turowych, a także umiejętność wykorzystywania potencjału i szans oferowanych przez mniejszości narodowe zarówno wewnątrz kraju, jak też w kontaktach z ich macierzystymi
społecznościami innych państw. Na te sprawy pragniemy spojrzeć przez pryzmat różnych
dyscyplin naukowych, takich, jak: historia, socjologia i politologia, filozofia i prawo, a także
inne nauki społeczne.
Organizatorzy planują debaty nad takimi zagadnieniami, jak:
— historyczne, polityczne, społeczno-ekonomiczne, prawne i kulturowe uwarunkowania
rozpadu imperiów po I Wojnie Światowej,
— gry sił i interesów w procesach państwowotwórczych w Europie a kwestia mniejszości
narodowych,
— tendencje integracyjne i dezintegracyjne w Europie – tęsknota za imperium, czy
powrót do klasycznych państw narodowych?
— ochrona praw mniejszości narodowych oraz jej dynamika w ustawodawstwie narodowym państw europejskich,
— stosunki polsko-litewskie – od konfrontacji do partnerstwa strategicznego,
— poszukiwania modelowego rozwiązania problemów polskiej mniejszości narodowej na
Litwie i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce.
Organizatorzy mają nadzieję, że retrospektywna analiza tych zagadnień oraz debata na
temat najistotniejszych problemów mniejszości narodowych pozwoli lepiej zrozumieć ich
współczesne przejawy i przedstawić określone postulaty zmniejszające niewiedzę oraz eliminujące pewne negatywne stereotypy i mity we wzajemnym postrzeganiu się większości i
mniejszości.
Osoby

zainteresowane

udziałem

w

Konferencji

prosimy

o

wypełnienie

i nadesłanie na adres Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy do 20 stycznia 2018 r.
ankiety zgłoszeniowej oraz streszczenia referatu1 w języku polskim lub litewskim.
Do 10 lutego 2018 r. organizatorzy dokonają weryfikacji zgłoszeń i podejmą decyzję
o zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów na odpowiednie sesje tematyczne Konferencji.
W marcu 2018 r. organizatorzy na podstawie przesłanych zgłoszeń opracują merytoryczny program konferencji.
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Oczekujemy propozycji wystąpień (nie przekraczających 15 min.) w formie około 10-zdaniowych abstraktów,
w postaci załącznika w formacie Word wraz z tytułem wystąpienia, danymi autora, numerem telefonu i mailem,
stopniem i tytułem naukowym oraz dokładną afiliacją, które mają być przesłane na adres sekretariatu konferencji.
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Opłaty konferencyjne:
Podstawowa2 – 100 euro
W przypadku dokonania

Pełna3 – 120 euro

140 euro

W przypadku dokonania rejestracji i W przypadku dokonania rejestra-

rejestracji i wpłaty w terminie wpłaty w terminie

cji i wpłaty po terminie

do 20 lutego 2018 r.

20 lutego 2018 r.

do 20 lutego 2018 r.

Za dodatkową opłatą dnia 21 kwietnia 2018 r. (sobota) od godz. 14.00 do 18.00
przewidziana jest wycieczka do Zułowa.
Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów podróży i pobytu uczestników.
Opłatę konferencyjną należy przekazać skarbnikowi SNPL lub przelać na konto podane poniżej, z adnotacją ,,Konferencja SNPL 2018 ” do 20 lutego 2018 r.
Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adresas: Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva
Banko sąskaita: Swedbank, konto: LT687300010002449828
SWIFT/BIC kod: HABALT22
Aktualne informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie internetowej SNPL –
www.snpl.lt w dziale „Aktualności“ w rubryce „Konferencja SNPL – 2018“.
W imieniu organizatorów:
Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski
Komitet organizacyjny konferencji:
Przewodniczący:
prof. dr Henryk Malewski (SNPL)
Członkowie:

Sekretariat konferencji:

doc. dr Irena Fedorowicz (SNPL)

doc. dr Irena Fedorowicz (SNPL)

dr Jan Kolendo (SNPL)

e-mail: irena.fedorovic@flf.vu.lt

dr Elżbieta Kuzborska (SNPL)

doc. dr Katarzyna Miksza (skarbnik SNPL)

doc. dr Katarzyna Miksza (SNPL)

e-mail: katarzyna.bogdziewicz@gmail.com

doc. dr Krystyna Moroz-Łapin (SNPL)
prof. dr Wojciech Stankiewicz (SNPL)
Podstawowa opłata konferencyjna w wysokości 100 euro częściowo pokrywa wydatki obsługi logistycznej
konferencji (wynajem sal z zapleczem i obsługą techniczną, łączność, usługi biurowe, druk zaproszeń, programów i certyfikatów, zestaw uczestnika etc.), koszty związane z publikacją zakwalifikowanych do druku artykułów w recenzowanym Roczniku SNPL, wyżywienie (bufet, dwa obiady, kolacja integracyjna 19 kwietnia).
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Pełna opłata pokrywa też uroczystą kolację w dniu 20 kwietnia 2018 r.
2
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Rada Naukowa Konferencji


prof. dr hab. Bogusław Banaszak (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Polska)



prof. dr hab. Andrzej Baranow (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Litwa)



dr hab., prof. UPH Adam Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Polska)



prof. dr hab. Romuald Brazis (Prezydent Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Litwa)



prof. dr Bogusław Grużewski (Dyrektor Instytutu Pracy i Badań Społecznych, Litwa)



dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Kultury Litwy, Litwa)



dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)



prof. dr Šarūnas Liekis (Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu
im. Witolda Wielkiego, Litwa)



prof. dr hab. Marceli Kosman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)



prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Polska)



prof. dr Henryk Malewski (Prezes SNPL, Uniwersytet im. Michała Romera, Litwa)



prof. dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski, Polska)



prof. dr hab. Michał Masłowski (Francja)



dr Rimantas Miknys (Dyrektor Instytutu Historii Litwy, Litwa)



prof. Michael J. Mikoś (University of Wisconsin-Milwaukee, USA)



prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis (Instytut Historii Litwy, Litwa)



prof. dr hab. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)



dr Mariusz Róg, prof. AHP (Dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polska)



dr hab., prof. UW Jolanta Sikorska-Kulesza (Uniwersytet Warszawski, Polska)



prof. dr hab. Halina Taborska (Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Wielka Brytania)



prof. dr hab. Marek Tomaszewski (Prezes Francuskiego Towarzystwa Polskich Badań Naukowych (SFEP), Francja)



prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki (Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska)



dr hab., prof. UwB Jarosław Wołkonowski ( Prodziekan Filii UwB w Wilnie, Litwa, Polska)
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Ankieta zgłoszeniowa
na V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt.:
Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe
a kwestia mniejszości narodowych w Europie
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)
19–21 kwietnia 2018 r., Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76)
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………..
Stopień/tytuł naukowy:
…………………………………………………………………………………………………..
Afiliacja:
………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………….………
Telefon kontaktowy: ………………………………E-mail: ………………………………….
Tytuł referatu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dane do faktury:
Nazwa instytucji:
…………………………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………
Wypełnioną ankietę zgłoszeniową prosimy przesłać e-mailem na adres:
doc. dr Irena Fedorowicz (SNPL)
Zgłaszam uczestnictwo w wycieczce do Zułowa: TAK

e-mail: irena.fedorovic@flf.vu.lt
NIE (niepotrzebne skreślić)

Informacja o hotelach: http://www.polskidom.lt/index.php/pl/hotel.html
https://www.google.com/search?q=hotele+w+wilnie&ie=utf-8&oe=utf-8
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Ramowy program konferencji
19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
14.00 – 15.30 Rejestracja uczestników konferencji
(hol Domu Kultury Polskiej w Wilnie)
15.30 – 16.00 Otwarcie konferencji i wystąpienia gości (Aula DKP)
16.00 – 19.00 Pierwsza sesja plenarna (Aula DKP)
19.30 – 22.00 Kolacja integracyjna w restauracji DKP „Pan Tadeusz“

20 kwietnia 2018 r. (piątek)
9.00 – 13.00 Obrady
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 18.00 Obrady
19.00 – 22.00 Uroczysta kolacja w restauracji DKP „Pan Tadeusz“

21 kwietnia 2018 r. (sobota)
9.00 – 12.00 Sesja plenarna. Podsumowanie obrad i zakończenie Konferencji
12.30 – 13.30 Obiad
Wycieczka – 14.00 – 18.00
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