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Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy 
zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?  

 
Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa  

Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy,   
 Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie  

Uniwersytetu w Białymstoku  i 
 Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Wilno, 28-30 kwietnia 2016  

   
       Mamy zaszczyt poinformować oraz przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w 

międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: Mniejszości narodowe – szansą, 

wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?  

 

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia 2016 r.  

w Domu Kultury Polskiej w Wilnie  
(ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).  

 

Organizatorami tego przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 

(SNPL), Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku (Filia 

UwB w Wilnie) i Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku 

(APS). 

  

Partnerami konferencji są: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Europejska Federacja 

Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła 

Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Dom Kultury Polskiej w Wilnie. 

 

 

 

Język konferencji: polski 
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Zmiany polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe w wielu regionach 

zglobalizowanego świata, naruszanie ustalonego status quo, procesy migracyjne i tendencje 

radykalizacji określonych grup społecznych, a także inne wyzwania i zagrożenia dla 

bezpieczeństwa regionalnego i narodowego wymagają nie tylko szczególnej analizy tych 

procesów z pozycji nauk o bezpieczeństwie, ale też wykorzystania osiągnięć filozofii i 

pedagogiki,  socjologii i politologii, historii i prawa oraz innych nauk społecznych. W tym 

kontekście szczególne miejsce ma analiza postrzegania, modelowania, i organizacji procesów 

integracyjnych w społeczeństwach wielonarodowych, umiejętność wykorzystania potencjału i 

szans mniejszości narodowych zarówno wewnątrz kraju, jak i w kontaktach z ich 

macierzystymi społecznościami innych państw, a także oparte na prognostycznych badaniach 

naukowych dostrzeganie potencjalnych wyzwań i zagrożeń, które mogą zaistnieć we 

współczesnych państwach wielonarodowych.   

       Konferencja nawiązuje do tematów i problemów, które zostały poruszone w 2014 roku na  

konferencji Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy z Polskim Towarzystwem Myśli 

Politycznej pt.: Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku, takich 

jak:   

- bezpieczeństwo państw europejskich,  

- rola i znaczenie mniejszości narodowych. 

         Celem konferencji jest nie tylko analiza współczesnych zadrażnień i problemów 

powstających na linii tytularna większość i mniejszości narodowe, historyczne doświadczenia 

i uwarunkowania współczesnych stereotypów i kompleksów między nimi, ale także dążenie 

do  wypracowania modelu harmonijnego współżycia różnych nacji we wspólnej Europie. 

Pozostajemy w głębokiej nadziei, że dyskurs wywołany konferencją jak i konfrontacją 

poglądów oraz zaprezentowanych idei przyczyni się do wypracowania stanowisk 

badawczych, które z powodzeniem będą rozwijane w dalszym procesie naukowym i posłużą 

lepszemu zrozumieniu zarówno racji jak i argumentów, obaw oraz stereotypów 

przedstawicieli większości tytularnej kraju, jak i zamieszkujących go członków mniejszości i 

wspólnot narodowych.  

          Jesteśmy przekonani, że udział Państwa w tym naukowym przedsięwzięciu przyczyni 

się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w XXI wieku w Europie i na świecie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie  

i nadesłanie do 10 stycznia 2016 r. ankiety zgłoszeniowej na adres Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków Litwy, Filii UwB w Wilnie lub IBN AP w Słupsku. Do 1 lutego 2016 

r. prosimy o nadesłanie streszczenia referatu w języku polskim i angielskim. Propozycje 
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wystąpień nieprzekraczających 20 minut prosimy nadsyłać 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 na 

adres sekretariatu konferencji. W marcu 2016 r. organizatorzy na podstawie zgłoszeń opracują 

merytoryczny program konferencji.          

       Opłata konferencyjna w wysokości 100 euro częściowo pokrywa wydatki obsługi 

logistycznej konferencji (wynajem sal z zapleczem i obsługą techniczną, łączność, usługi 

biurowe, druk zaproszeń i programów etc.), koszty związane z publikacją zakwalifikowanych 

do druku artykułów w recenzowanym Roczniku SNPL lub kolektywnej monografii, 

wyżywienie (bufet, dwa obiady i dwie kolacje) oraz zwiedzanie Pałacu Władców w Wilnie.  

        Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów podróży i pobytu uczestników.  

        Opłatę konferencyjną należy przekazać skarbnikowi SNPL lub przelać na konto podane 

poniżej z dopiskiem ,,Konferencja SNPL 2016 ” do 1 lutego 2016 r. Opłata konferencyjna 

po ustalonym terminie wynosi 120 euro.  

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija 

Įmonės kodas: 191424611 

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

Banko sąskaita: Swedbank, atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828 

 

 

            W imieniu współorganizatorów: 

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski  

Dziekan Filii UwB w Wilnie dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB            

Dyrektor IBN Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. Andrzej Urbanek, prof. APS 
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Rada Naukowa Konferencji: 

prof. dr hab. Halina Taborska (Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Wielka 

Brytania)  

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

prof. dr hab. Roman Drozd (Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Polska) 

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

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

prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski (Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Rektor 

Szkoły Wyższej  im. Pawła Włodkowica w Płocku, Polska) 

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

Polska) 

prof. dr Šarūnas Liekis (Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu 

im. Witolda Wielkiego, Litwa)  

prof. dr Henryk Malewski (Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Uniwersytet 

im. Michała Romera, Litwa)  

prof. dr hab. Maciej Marszał (Prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej, Uniwersytet 

Wrocławski, Polska)  

prof. dr hab. Mykhaylo Mykiyevych (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 

Ukraina)  

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

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

dr hab. Andrzej Urbanek, prof. APS (Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego 

Akademii Pomorskiej w Słupsku, Polska)  

dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB (Dziekan Filii UwB w Wilnie, Litwa, Polska) 
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Komitet Organizacyjny konferencji:  

Współprzewodniczący: 

 prof. dr Henryk Malewski (SNPL), dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB (Filia UwB w 

Wilnie), dr hab. Andrzej Urbanek, prof. APS (IBN AP w Słupsku) 

 

Członkowie:  

dr Katarzyna Miksza (SNPL) 

prof. dr Wojciech Stankiewicz (SNPL) 

dr Irena Fedorowicz (SNPL) 

dr Elżbieta Kuzborska (SNPL) 

dr hab. Elżbieta Kużelewska (Filia UwB w Wilnie)                                                                  

dr Adam Bartnicki (Filii UwB w Wilnie) 

dr Tomasz Pączek (IBN AP w Słupsku) 

dr Anna Rychły-Lipińska (IBN AP w Słupsku) 

 

Sekretariat konferencji:  

dr Katarzyna Miksza (skarbnik SNPL) 

e-mail: katarzyna.bogdziewicz@gmail.com 
 

dr Elżbieta Kuzborska (SNPL) 

mgr Eryka Menis ( Filii UwB w Wilnie) 
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Ankieta zgłoszeniowa 

na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pt.: 

Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy 
zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?  

 
 28-30 kwietnia 2016 r. w Domu 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:  

katarzyna.bogdziewicz@gmail.com 

 

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 

mailto:katarzyna.bogdziewicz@gmail.com
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