
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na II międzynarodową konferencję naukową: 
„Historia dzieje się i teraz. Rola i znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego dla Europy”, 
która podobnie jak w poprzednim roku, ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat historii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz wymiany badań, poglądów i re�eksji związanych z jego 
obszarem. W zamyśle organizatorów sesja ma mieć charakter interdyscyplinarny prezentujący 
WKL w ujęciu wieloaspektowym, tj. jego spuściznę, kulturę i tradycję, język, przemiany polityczne, 
gospodarcze i społeczne oraz relacje z innymi państwami europejskimi, głównie z Polską.

INSTYTUT KOSSAKOWSKICH, ARCHIWUM PAŃSTWOWE W OLSZTYNIE

oraz

ARCHIWUM CYFROWE „WOJTKUSZKI”, MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA UKMERGE

ZAKŁAD HISTORII XIX WIEKU  UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

CENTRUM TURYSTYKI I BIZNESU MIASTA UKMERGĖ

mają zaszczyt zaprosić na II międzynarodową konferencję naukową pt.

Olsztyn–Ukmergė 11–12 grudnia 2017 r.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z programem konferencji zostaną przesłane na Państwa adresy mailowe po zamknięciu listy referentów i dyskutantów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  Miejsce konferencji: Archiwum Państwowe w Olsztynie (jednocześnie odbędzie się transmisja video z obrad w Muzeum Historyczne miasta Ukmergė).
  Zakwali�kowanie do czynnego udziału w konferencji w Olsztynie następuje na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, którą należy przesłać do 20 października 2017 r. na adres mailowy: golebiowska.ewelina88@gmail.com. 
  O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy do 25 października 2017r.
  Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (publikacja, materiały konferencyjne, obiadokolacja, bufet kawowy). Numer konta wraz z pozostałymi danymi zostanie przesłany w liście potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia do udziału w sesji.
  Wygłoszone przez prelegentów referaty zostaną opublikowane w formie monogra�i pokonferencyjnej (punktowanej) według zasad parametrycznych. Więcej szczegółów zostanie przedstawionych w trakcie sesji.

Komitet naukowy w Polsce:
Prof. dr hab. Norbert Kasparek, prof. zw. (Olsztyn)
Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Katowice)
Prof. dr hab. Tamara Bairašauskaitė (Wilno)
Prof. dr hab. Olga Gorbaczewa (Mińsk)
Dr hab. Igor Kryvosheia (Humań)

„Historia dzieje się i teraz. 
Rola i znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego dla Europy”.

Podczas sesji zaproszeni goście zarówno z Polski, jak i zagranicy przedstawią swoje dotychczasowe 
badania naukowe nad obszarem WKL oraz problematykę stosunków polsko-litewskich po dziś dzień. 
Zachęcamy do wzięcia udziału także osoby, dla których tematyka Wielkiego Księstwa jest bliska sercu, 
a nie koniecznie prowadzą działalność naukową w zakresie tej tematyki.

Konferencja ma charakter międzynarodowy i będzie transmitowana na żywo przez 
telewizję internetową jednocześnie z dwóch miast: Olsztyna (Polska) i Ukmergė (Litwa).

W ramach konferencji zostanie przygotowana publikacja w postaci monogra�i pokonferencyjnej, 
w dwóch językach: polskim i litewskim.

Komitet organizacyjny w Polsce:
Mgr Mateusz Klempert (Archiwum Cyfrowe „Wojtkuszki”)

Mgr Ewelina Gołębiowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Mgr Karolina Strusińska-Pełka (Archiwum Państwowe w Olsztynie)


