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Przez wiele lat po rozpadzie Związku Radzieckiego badania nad kulturą, językiem, 

społecznością, historią czy polityką byłych republik sowieckich nie cieszyły się w Polsce 

szczególnym zainteresowaniem, pozostawały domeną ścisłych specjalistów. Była to naturalna 

reakcja na wymuszone w dobie radzieckiej dominacji wschodnie ukierunkowanie wszelkich 

kontaktów i działań, w tym także na tle naukowym. 

 Po niemal ćwierćwieczu życia w nowej rzeczywistości tematyka wschodnia powoli 

zaczyna się odradzać w polskim dyskursie naukowym. Starszych badaczy pociąga swoją 

bliskością, połączoną paradoksalnie z kulturową odmiennością, dla młodych zaś stanowi 

inspirującą egzotykę. Jest też przedmiotem badań na arenie międzynarodowej. 

 Na tym tle ciekawie zarysowują się badania nad kulturą, językiem, społecznością, 

historią i polityką Białorusi – bezpośredniego sąsiada Polski, którego specyfika jest mniej 

znana w naszym kraju niż amerykańska czy francuska.  

 To tylko niektóre z możliwych ujęć tematyki białoruskiej w polskim dyskursie 

naukowym. Celem konferencji Białoruś w dyskursie naukowym organizowanej przez Katedrę 

Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest pokazanie w możliwie jak najszerszy 

sposób kierunków zainteresowań polskich i europejskich badaczy tematyką białoruską oraz 

potencjalnych pól zainteresowań wyrastających z tego obszaru badawczego.  

 Do wzięcia udziału w konferencji Katedra Białorutenistyki UW zaprasza 

przedstawicieli różnych środowisk naukowych z Polski i z zagranicy, m.in.: językoznawców, 

literaturoznawców, kulturoznawców, historyków i socjologów. 

 



Obszary tematyczne: 

- literaturoznawstwo - 

- językoznawstwo –  

- kulturoznawstwo –  

- historia –  

- socjologia –  

Organizatorzy konferencji są otwarci na różnorodną tematykę referatów wygłaszanych w 

czasie obrad, dlatego mile widziane są również inne zagadnienia, nieujęte w programie 

konferencji. 

 

Miejsce konferencji:  

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Szturmowa 4. 

 

Język obrad: polski, białoruski, angielski, rosyjski. 

Czas wystąpienia:  20 minut w sekcjach, obrady plenarne – 30 minut 

Opłata konferencyjna: 400PLN lub 100 euro dla uczestników z krajów Unii Europejskiej, 25 

euro dla uczestników z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i obejmuje materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe i obiady w trakcie obrad oraz publikację materiałów 

pokonferencyjnych. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani noclegu. Oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu 

po zgłoszeniu zapotrzebowania. 

 

Harmonogram: 

- do 15 października 2015 - zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 

200 słów). Informacja o zakwalifikowaniu referatu zostanie podana w terminie do tygodnia od 

otrzymania zgłoszenia. Propozycje w postaci wypełnionej ankiety (zamieszczona niżej) prosimy 

przesyłać na adres:  

- literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia w języku polskim lub angielskim: 

katarzyna.drozd@uw.edu.pl  

- literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia w języku białoruskim lub rosyjskim: 

vtratsiak@uw.edu.pl 

- językoznawstwo, socjologia w języku polskim, białoruskim, angielskim, rosyjskim:  

rkaleta@uw.edu.pl 



 

- do 15 listopada 2015  - uiszczenie opłaty konferencyjnej – przelew bankowy, z dopiskiem: 

Białoruś dyskurs (numer konta zostanie wskazany po przyjęciu zgłoszenia)  

- 03-04 grudnia 2015  - konferencja 

- do 30 grudnia 2015 - nadsyłanie tekstów w języku polskim, białoruskim, angielskim lub 

rosyjskim do publikacji 

 

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej (wymagania edytorskie 

dotyczące artykułów zostaną przesłane po otrzymaniu przez organizatorów ankiet uczestników). 

 

Organizatorzy: 

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

 

W imieniu komitetu organizacyjnego: 

dr Katarzyna Drozd  

dr Radosław Kaleta  

mgr Volha Tratsiak 
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Białoruś w dyskursie naukowym 

Warszawa, 03-04.12.2015 

 

 

Ankieta Uczestnika: 

Imię i nazwisko:....................................................................................................................... 

Stopień / tytuł naukowy:............................................................................................................ 

Temat wystąpienia: 

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

Abstrakt (maksymalnie 200 słów): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afiliacja: 

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

 



Dodatkowe uwagi (np. sprzęt potrzebny do wygłoszenia referatu): 

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

Posiłki: 

4 grudnia: obiad: tak / nie, kolacja: tak / nie 

Adres do korespondencji: 

Ulica:.....................................................................nr domu......................................................... 

Kod pocztowy:................................................... Miejscowość:................................................... 

Telefon:..................................................... adres e-mail:.............................................................. 

Faktura: tak / nie 

Dane do faktury: 

Jednostka / Osoba zgłaszająca: 

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

Adres jednostki / Osoby zgłaszającej: 

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

NIP jednostki /Osoby zgłaszającej 

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

 

Oficjalne zaproszenie do wyrobienia polskiej wizy: tak / nie  

(jeśli tak, to proszę przesłać skan paszportu) 

 

 

 

 

 

 


