
 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA „ŁOTWA I POLSKA NA PRZESTRZENI 100 LAT” 

10 - 11 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU, RYGA, LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

Planowana Konferencja odbędzie się pod znakiem wspólnego dziedzictwa historycznego i 

literackiego i kontaktów językowych, czyli tego, co łączy nasze narody. Sąsiedztwo języków i kultur 

prowadzi do swoistego dialogu, przenikania się, integracji i w rezultacie powstawania nowych, 

odmiennych wartości. Losy mieszkańców Łotwy i Polski od stuleci krzyżowały się, dając nowe 

bodźce pobudzające wyobraźnię i stymulujące do inwencji twórczej. Wielu wybitnych polskich 

działaczy narodowych, pisarzy, twórców urodziło się na ziemiach obecnej Łotwy, oba kraje łączyły 

dobre kontakty polityczne i kulturowe, zachęca to badaczy po obu stronach granicy do nowych 

poszukiwań i nowego oglądu relacji polsko-łotewskich. Badacze z Polski i Łotwy oraz innych 

państw będą mogli zaprezentować najnowsze osiągnięcia podczas spotkania w Rydze. 

 Przewidywane są 15-minutowe wystąpienia w sekcjach. 

 

 Językami konferencji są język polski, język łotewski, język rosyjski i język angielski. Zgłoszenia 

należy nadsyłać do 31.08.2019 na adres e-mailowy organizatorów: konferencja.ryga@inbox.lv 

W zgłoszeniu trzeba podać swoje dane teleadresowe, proponowany temat Referatu oraz krótką 

adnotację. 

 

Organizatorzy: Latvijas Uiversitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Rusistikas un slāvistikas nodaļa,  

Bohēmistikas un polonistikas centrs, Stowarzyszenie „Rubon”  

 

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 

Polakami za granicą w 2019 roku” 
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KONFERENCE „LATVIJA UN POLIJA 100 GADU PERIODĀ” 

2019.GADA 10. – 11.OKTOBRĪ, RĪGĀ, LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 

 

 Plānotās konferences galvenā tēma būs kopīgs vēsturiskais un literārais mantojums un valodas 

kontakti, jeb tas, kas vieno mūsu tautas. Valodu un kultūru blakus esamība veicina noteiktu 

dialogu, savstarpējo mijiedarbi, integrāciju, kā rezultātā veidojas jaunas, savādākas vērtības. 

Gadsimtiem ilgi Latvijas un Polijas iedzīvotāju likteņi krustojās, kas dod jaunu stimulu iztēlei un 

attīsta radošas spējas. Mūsdienu Latvijas zemēs ir dzimuši daudzi poļu nacionālie aktīvisti, 

rakstnieki un mākslinieki, abas valstis vienoja labi politiskie un kultūras kontakti, kas mudina 

pētniekus abās robežas pusēs turpināt meklējumus un izveidot jaunu skatījumu uz Polijas-Latvijas 

attiecībām. Pētnieki no Polijas un Latvijas, kā arī no citām valstīm, varēs prezentēt savus jaunākos 

sasniegumus tikšanās laikā Rīgā.  

Ir paredzētas 15 minūtes garas uzstāšanās sekcijas. Konference notiks poļu, latviešu, krievu un 

angļu valodā.  

Pieteikumus sūtīt līdz 31.08.2019 uz organizatoru e-pastu: konferencja.ryga@inbox.lv.  

Pieteikumā lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju, piedāvāto referāta tēmu un īsu piezīmi. 

 

Organizatori: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Rusistikas un slavistikas nodaļa, 

Bohēmistikas un polonistikas centrs, biedrība „Rubon”.  

 

„Projekts ir līdzfinansēts Polijas Republikas Senāta atbalsta programmas poļu kopienai un ārzemēs 

dzīvojošiem poļiem ietvaros 2019 gadā. 
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