Protokół
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 74
z dn. 12 marca 2021 r. (godz. 18.30)
Posiedzenie zdalne
Przewodniczący: prof. dr Wojciech Stankiewicz.
Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: dr Barbara Dwilewicz (BD), dr hab. Alina Grynia (AG), dr Renata
Karpicz (RK), dr Jan Kolendo (JK), dr Krystyna Moroz-Łapin (KML), dr Mirosław Szejbak (MS),
prof. dr Aleksander Waszkiewicz (AW), dr hab. Jarosław Wołkonowski (JW);
członkowie SNPL: dr hab. Henryka Ilgiewicz (HI).
Porządek dzienny:
1. otwarcie posiedzenia,
2. przyjęcie porządku dziennego posiedzenia,
Referuje – WS
3. informacja o organizacji VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy poświęconej 230 rocznicy Konstytucji 3 Maja:
a) termin konferencji,
b) sprawy finansowe,
c) ułożenie programu konferencji,
d) sporządzenie listy zaproszeń,
e) opłata konferencyjna,
Referują – AG, WS, JW, HM
4. opracowanie projektów podstawowych zadań i strategii działalności Zarządu SNPL na kadencję
2020 – 2023,
Referują – WS, AG, JW i inni członkowie Zarządu
5. sprawy wniesione.
Przebieg posiedzenia
Ad 1. Zebranie Zarządu SNPL rozpoczęła dr hab. Alina Grynia. Za kilka minut prowadzenie posiedzenia przejął prof. dr Wojciech Stankiewicz.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. AG poinformowała zebranych o przebiegu prac związanych z organizacją konferencji naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy poświęconej 230 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Ambasada RP wyraziła zgodę na udostępnienie sali w pierwszym dniu obrad oraz rejestrację uczestników w gmachu ambasady.
Materiały konferencyjne mają się ukazać nakładem Wydawnictwa Sejmowego lub Wydawnictwa
Naukowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

a) WS przedstawił sugestie pracowników Ambasady RP, aby przesunąć konferencję na termin
późniejszy ze względu na ograniczenia pandemiczne. JW zaproponował termin 15-17 października, ponieważ do września pracownicy polskich uczelni mają nakaz pracy zdalnej.
Postanowiono przenieść konferencję na 15-17 października. Termin ten będzie jeszcze
uzgadniany z Departamentem MN RL oraz Ambasadą RP.
b) Departament MN RL przyznał finansowanie konferencji w wysokości 2000 euro. Odpowiedzi na inne wnioski o wsparcie jeszcze nie otrzymano.
c-e) Marszałkowie Sejmów RL i RP potwierdzili możliwość patronowania konferencji. JW
wysłał około 300 zaproszeń do uczelni litewskich, polskich i zachodnich. Już zgłosiło się 12
osób z tematami referatów (4 referaty z Litwy, pozostałe z Polski), 4 osoby zgłosiły się bez referatów. Około 20 osób zadeklarowało chęć uczestnictwa, ale jeszcze nie przysłało tematów
referatu. Termin przysyłania tematów – 15 marca, więc można oczekiwać więcej zgłoszeń.
AW poinformował, że wysłał zaproszenia osobiście do historyków białoruskich oraz zamieścił
ogłoszenie o konferencji na stronie Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego. Spodziewa
się uczestnictwa przynajmniej kilku naukowców.
Ad 4. Omówiono zadania strategiczne na niniejszą kadencję. Pierwszym strategicznym zadaniem
jest umieszczenie Rocznika SNPL na liście czasopism punktowanych w RP. MS poinformował, że
wydawnictwo „Rocznika SNPL” jest już zarejestrowane w Polsce, ponieważ obowiązkowy jest polski adres do korespondencji. Otrzymano też kody ISBN na nasze wydawnictwa. JW poinformował o
czasopiśmie, które trafiło na listę czasopism punktowanych po wydaniu zaledwie 2 numerów, natomiast „Rocznik SNPL” ma 20 tomów, więc szanse na rejestrację są. WS zaproponował skontaktować się z członkami SNPL w Krakowie. HI zasugerowała skontaktować się z wieloletnimi autorami
„Rocznika SNPL”, którzy mieszkają w Warszawie. Postanowiono nawiązać kontakt z wymienionymi osobami i skonsultować najlepszą ścieżkę umożliwiającą trafienie na listy czasopism punktowanych. Omówiono możliwości rejestracji „Rocznika SNPL” również w międzynarodowych bazach
naukowych. MS poinformował, że te rejestracje wiążą się również z dodatkowymi kosztami finansowymi. Artykuły muszą mieć DOI, czyli stałe adresy, sama rejestracja również kosztuje. JW dodał,
że bycie na liście czasopism punktowanych z 20 punktami umożliwiłoby pobieranie opłat za artykuły. Dlatego też obecnie zadaniem priorytetowym wejście na listę czasopism punktowanych w Polsce.
Drugim zadaniem priorytetowym jest rozszerzenie współpracy z organizacjami polskimi na Litwie
oraz wspieranie ich inicjatyw, wykorzystują kompetencje zawodowe członków SNPL.
Ad 5. Sprawy wniesione




WS pokazał wydrukowany „Rocznik SNPL”, wydany w 2020 r. MS kontynuował temat „Rocznika SNPL” i poprosił członków Zarządu o zachęcanie potencjalnych autorów o nadsyłanie artykułów do następnego wydania. Na razie są 3 artykuły, jeden ma być nadesłany w najbliższym
czasie. MS zwrócił uwagę, że odłożenie daty konferencji pozostawi mało czasu na prace wydawnicze, dlatego artykuły do „Rocznika SNPL” muszą być nadesłane przed konferencją. AG zaproponowała, aby opublikować artykuły zwycięzców tegorocznego Konkursu na najlepszą pracę (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.
MS przedstawił prośbę prof. Jana Jaszczanina, byłego członka SNPL, o patronowanie wydawnictwa jego książek wspomnieniowych. Planowany nakład 200 egz. Wkład SNPL – redakcja językowa (BD) oraz makietowane (MS). Finansowo to wydawnictwo jest wspierane przez osoby
prywatne. Książka ma być wydana w języku polskim i rosyjskim. Jednogłośnie postanowiono
wydać książki prof. Jan Jaszczanina pod auspicjami SNPL.

Przewodniczący posiedzenia: prof. dr Wojciech Stankiewicz
Sekretarz: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin.

