
 

 

 

 

 

VII tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija 

Lenkijos-sovietų karas ir jo pasekmės Europai                        

(istoriniai, geopolitiniai, ekonominiai ir kultūriniai aspektai)  

   

 

Maloniai informuojame bei norime Jus pakviesti  

dalyvauti konferencijoje, kuri vyks 2020 metų  

gegužės 7-9 dienomis Vilniaus lenkų kultūros 

namuose (Naugarduko g. 76, Vilnius LT-03202, Lietuva) 
 

Konferencijos organizatorius:  

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija (LLMD). 

 

Konferencijos partneriai: 

Vyslos verslo ir bankininkystės universitetas – Filialas Aleksandro Gieysztoro  

akademija (Pułtusk, Lenkija)   

Lietuvos istorijos institutas (Vilnius, Lietuva), 

Balstogės universiteto Ekonomikos-informatikos fakultetas Vilniuje (Lietuva, 

Lenkija),  

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas (Lietuva), 

Lenkų mokslinių-techninių sąjungų federacija Europoje (Paryžius, Prancūzija). 

 

                        

 

Oficialios konferencijos kalbos: lenkų ir lietuvių  

 

 



 

 

      2020 metais sukanka 100-osios Varšuvos mūšio, kuris buvo Lenkijos-sovietų karo 

kulminacija, metinės. Retrospektyvi tarpdisciplininė šio karo eigos ir aplinkybių analizė bei 

diskusija apie jo esminius padarinius tarnaus ne tik geresniam ano periodo istoriniam 

pažinimui, bet taip pat leis geriau suprasti dabartinius geopolitinius, ekonominius, kultūrinius 

ir teisinius procesus. VII konferencija Lenkijos-sovietų karas ir jo pasekmės Europai 

(istoriniai, geopolitiniai, ekonominiai ir kultūriniai aspektai) tai LLMD organizuojamų 

tarptautinių tarpdisciplininių mokslinių konferencijų ciklo tęsinys. 2019 m. įvyko 

konferencija Nuo Liublino unijos iki Europos Sąjungos ir ...; 2018 m. - Imperijų griuvimo  

šimtosios metinės. Tautinės valstybės ir tautinės mažumos Europoje; 2017 m. – turėjome 

konferencija Mokslas ir tautinių mažumų švietimas Europoje: vakar, šiandien, rytoj; 2016 m. 

įvyko konferencija Tautinės mažumos – šansas, iššūkis ar grėsmė valstybės saugumui? 2015 

metais organizavome konferenciją Tarp integracijos ir atskirties: Europos tautinių mažumų 

lingvistinės  teisės; o 2014 m. – Bendroji Europa. Europinė politinė mintis bei XXI amžiaus 

iššūkiai.                                                                                                                                              

Šios konferencijos tikslas yra retrospektyvinė geopolitinių procesų, vykusių Europoje XX 

amžiuje, teisinio tautinių, etninių ir religinių mažumų statuso reguliavimo, socialinių, 

ekonominių bei kultūrinių titulinės tautos santykių su tautinėmis mažumomis apžvalga. Šiuos 

klausimus norime išnagrinėti per įvairių mokslo krypčių, tarp kurių yra istorija, sociologija ir 

politologija, filosofija ir teisė, bei kiti socialiniai mokslai, prizmę.  

Konferencijos organizatoriai siūlo tokių esminių klausimų aptarimą:                                   

- Istorinės, politinės, socialinės, ekonominės, teisinės bei kultūrinės Lenkijos-sovietų karo 

priežastys ir sąlygos;                                                                                                                                   

- Jėgų ir interesų sąveika Europoje Lenkijos-sovietų karo eigoje ir tautinių mažumų 

klausimai;                                                                                                                                                 

- „Kaimynai“ istorinėje politikoje ir viešojoje nuomonėje Rytų ir Vidurio Europoje;                            

- Lenkijos-sovietų karo pasekmės Europos valstybėms žvelgiant iš saugumo ir geopolitikos, 

ekonomikos, kultūros ir teisės pozicijų;                                                                                                

- Lenkijos-Lietuvos santykiai – nuo konfrontacijos iki strateginės partnerystės;                              

- Pavyzdinio lenkų tautinės mažumos Lietuvoje bei lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje 

problemų sprendimo paieškos. 

Tikimės, kad šių klausimų retrospektyvinė analizė bei tautinių mažumų esminių problemų 

aptarimas leis geriau suprasti jų šiuolaikines apraiškas, įvardinti apibrėžtus, nežinojimą 

mažinančius, postulatus, padedančius eliminuoti negatyvius stereotipus ir mitus daugumos ir 

mažumos suvokime. 

Suinteresuotus dalyvavimu konferencijoje prašome užpildyti dalyvio anketą ir ją išsiųsti 

Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos (LLMD) adresu kartu su pranešimo santrauka1 lenkų 

arba lietuvių kalba iki 2020 m. sausio 20 d.                                                                                

                                                           
1 Laukiame pranešimų (pranešimai neturėtų viršyti 15 minučių) 10 sakinių apimties santraukų, kurias 

organizatoriai prašo atsiųsti  elektroniniu paštu į konferencijos sekretoriatą kartu su pranešimo pavadinimu, 

autoriaus vardu, pavarde, moksliniu laipsniu, pedagoginiu vardu, telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu 

bei tiksliu institucijos, kuria atstovauja autorius, pavadinimu. Numatant gausų pranešėjų kiekį ir ribotas 

galimybes suteikti kiekvienam norinčiam galimybę padaryti žodinį pranešimą, organizatoriai prašo naudotis 

posterinių (stendinių) pranešimų galimybėmis. 



 

 

Organizatoriai iki 2020 m. vasario 20 dienos susipažins su dalyvių anketomis bei atsiųstomis 

santraukomis ir nuspręs dėl pateiktų pranešimų skyrimo atitinkamoms konferencijos 

sekcijoms.   

Organizatoriai gautų paraiškų pagrindu 2020 m.  balandžio mėn. sudarys konferencijos 

programą. 

 

Konferencijos dalyvio įmoka:  

Bazinė2 – 110 € Išplėstinė3 – 130 € Išplėstinė4 - 150 € 

Registruojantis ir sumokėjus 

konferencijos nario įmoką 

 iki 2020 m. vasario 10 d. 

Registruojantis ir sumokėjus 

konferencijos nario įmoką  

iki 2020 m. vasario 10 d. 

Registruojantis ir sumokėjus 

konferencijos nario įmoką 

 po 2020 m. vasario 10 d. 

  

Konferencijos  įmoka nepadengia konferencijos dalyvių kelionės ir apgyvendinimo 

išlaidų. 

        Konferencijos dalyviai yra prašomi sumokėti konferencijos įmoką  iki 2020 m. vasario 

10 d. LLMD iždininkui, arba pervesti pinigus bankiniu pavedimu laukelyje „mokėjimo 

paskirtis“ nurodant:  ,,LLMD konferencija 2020”  į žemiau nurodytą sąskaitą: 

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija                                                                                      

Įmonės kodas: 191424611                                                                                                 

Adresas: Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva                                                          

Banko sąskaita: Swedbank, atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828 

Aktuali konferencijos informacija bus talpinama LLMD internetinio puslapio – www.snpl.lt 

aktualijų („Aktualności“) skyriaus rubrikoje „Konferencja SNPL – 2020“. 

            Konferencijos organizatorių vardu:  

LLMD pirmininkas prof. dr. Henryk Malewski  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Bazinė konferencijos įmoka (110 €) iš dalies padengia konferencijos logistinių paslaugų išlaidas 

(konferencijos salių bei technikos nuoma, ryšių, biuro paslaugas, pakvietimų, programų, sertifikatų spausdinimo 

išlaidas, konferencijos dalyvio rinkinį ir pan.), pranešimų, priimtų spausdinimui recenzuojamame LLMD 

Metraštyje (Rocznik SNPL), leidybos kaštus, maitinimą (bufetas, dviejų dienų pietūs bei konferencijos atidarymo 

vakarienę gegužės 7 d. Doktorantams yra numatyta lengvatinė konferencijos įmoka – 80 €.  

 
3Išplėstinė konferencijos įmoka suteikia galimybę sudalyvauti iškilmingoje vakarienėje 2020 m. gegužės 8 d.  
4 Sumokėta po 2020 m. vasario 10 d. konferencijos įmoka (150 €) suteikia teisę dalyvauti ir iškilmingoje 

vakarienėje gegužės 8 d. 

http://www.snpl.lt/


 

 

Konferencijos organizacinis komitetas:  

Pirmininkas: 

 prof. dr. Henryk Malewski (LLMD)  

 

Nariai:  
doc. dr. Irena Fedorowicz (LLMD) 

dr. Jan Kolenda (LLMD) 

doc. dr. Katarzyna Miksza (LLMD) 

doc. dr. Krystyna Moroz-Łapin (LLMD) 

prof. dr. Wojciech Stankiewicz (LLMD) 

dr. Barbara Borowska (LLMD) 

 

Konferencijos sekretoriatas:  
doc. dr. Irena Fedorowicz (LLMD)                                                                                                                          

e-paštas: snpl.konferencja@gmail.com 

doc. dr. Katarzyna Miksza (LLMD iždininkas) 

e-paštas: snpl.konferencja@gmail.com 
 

 

Konferencijos mokslinis komitetas: 

prof. habil. dr. Andrzej Baranow (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva)                            

prof. habil. dr. Adam Bobryk (Gamtos ir humanitarinių mokslų universitetas, Siedlce, Lenkija)              

prof. habil. dr. Romuald Brazis (Universitas Studiorum Polona Vilnensis,  Vilnius, Lietuva)                           

prof. dr. Karin Friedrich (the University of Aberdeen, Didžioji Britanija/Vokietija)                                                                

prof. dr. Boguslavas Gruževskis (Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vilnius, Lietuva)                         

habil. dr. Henryka Ilgiewicz (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, Lietuva)                                

prof. dr. Adas Jakubauskas (Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, Lietuva)                                         

habil. dr. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Silezijos universitetas, Katowice, Lenkija)                  

prof. dr. inž. Tomasz J. Kaźmierski (Lenkų universitetas išeivijoje, Londonas, Didžioji Britanija)                        

prof. habil. dr. Marceli Kosman (Adomo Mickevičiaus universitetas, Poznań, Lenkija)                             

prof. habil. dr. Zbigniew Kurcz (Vroclavo universitetas, Lenkija)                                                     

prof. habil. dr. Wojciech Lis (Lublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Lenkija)                  

prof. dr. Henryk Malewski (Mykolo Romerio universitetas, Vilnius, Lietuva)                                             

prof. habil. dr. Maciej Marszał (Vroclavo universitetas,  Lenkija)                                                                  

prof. dr. Michael J. Mikoś (Wisconsin-Milwaukee universitetas, Milvokis,  JAV)                                      

prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, Lietuva)                                      

prof. habil. dr. Waldemar Paruch (Marijos Curie-Sklodovskos universitetas, Lublin, Lenkija)                      

prof. habil. dr. Jerzy Paśnik  (Vyslos verslo ir bankininkystės universitetas – Filialas Aleksandro 

Gieysztoro  akademija (Pułtusk, Lenkija)   
prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva)                                                       

prof. dr. Mariusz Róg (Vyslos verslo ir bankininkystės universitetas – Filialas Aleksandro Gieysztoro  

akademija (Pułtusk, Lenkija)                                                                                                        
prof. habil.dr. Jolanta Sikorska-Kulesza (Varšuvos universitetas, Lenkija)                                                     

prof. habil. dr. Uładzimir Snapkouski (Baltarusijos valstybinis universitetas, Minskas, Baltarusija)  

prof. dr. Wojciech Stankiewicz  (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva) 

doc. dr. Józef Szymeczek (Ostravos universitetas, Čekija) 

prof. habil. dr. Halina Taborska (Lenkų universitetas išeivijoje, Londonas, Didžioji Britanija)                 

prof. habil. dr. Marek Walancik (WSB Akademija, Dąbrowa Górnicza, Lenkija)                                      

prof. dr. Aleksander Waszkiewicz (Europos Humanitarinis universitetas, Vilnius, 

Lietuva/Baltarusija)                                                                                                                                

prof. habil. dr. Zdzisław Julian Winnicki (Vroclavo universitetas, Lenkija)                                                                                                                                                           

prof. habil.dr. Jarosław Wołkonowski ( Balstogės universiteto Vilniaus filialas, Lietuva/Lenkija)  

mailto:snpl.konferencja@gmail.com
mailto:snpl.konferencja@gmail.com


 

 

Konferencijos dalyvio anketa 

VII tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija 

Lenkijos-sovietų karas ir jo pasekmės Europai                        
(istoriniai, geopolitiniai, ekonominiai ir kultūriniai aspektai)  

2020 m. gegužės 7-9 d..,  Lenkų kultūros namai, Vilnius, Naugarduko g. 76 

Vardas, pavardė: …………………………………………………………………………… 

Mokslo laipsnis / pedagoginis vardas 

………………………………………………………………………………… 

Institucija: 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresas korespondencijai 

:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Telefono numeris: ………………………………e-pašto adresas: …………………………………. 

Pranešimo pavadinimas: 

…………………………………………………………………………………………………............. 

................................................................................................................................................................. 

Duomenys sąskaitai-faktūrai: 

Institucijos pavadinimas: 

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

adresas: 

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Užpildytą konferencijos dalyvio anketą prašome siųsti elektroniniu paštu adresu:   

doc. dr Irena Fedorowicz (LLMD)                                                                                                                          

e-mail: snpl.konferencja@gmail.com 

 

  

mailto:snpl.konferencja@gmail.com


 

 

Preliminari konferencijos programa 

2020 m. gegužės 7 d. (ketvirtadienis) 

13.00 – 14.30 Konferencijos dalyvių registracija (Vilniaus lenkų kultūros namų fojė) 

14.30 – 15.00 Konferencijos atidarymas ir svečių pasisakymai (Vilniaus lenkų kultūros 

namų didžioji salė) 

15.00 – 19.00 Pirmoji plenarinė sesija (Vilniaus lenkų kultūros namų Didžioji salė) 

19.30 – 22.00 Konferencijos atidarymo vakarienė „Ponas Tadas“ restorane 

(Vilniaus lenkų kultūros namų  pastate) 

2020 m. gegužės 8 d. (penktadienis) 

9.00 – 12.30 Pranešimai 

13.00 – 14.00 Pietūs 

14.00 – 19.00 Pranešimai 

19.30 – 22.30 Konferencijos iškilmingoji vakarienė „Ponas Tadas“ restorane 

(Vilniaus lenkų kultūros namų  pastate) 

2020 m.  gegužės 9 d. (šeštadienis) 

9.00 – 12.30 Plenarinė sesija. Sesijų rezultatų aptarimas ir konferencijos 

uždarymas 

12.30 – 13.30 Pietūs 

 


