
 

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego 
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa 

tel./ fax: (0 22) 55 34 222 e-mail: kb@uw.edu.pl 

 

 

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego  

zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową 

 

Polsko-białoruskie związki literackie, 

historyczno-kulturowe i językowe 

 

16 -17 marca 2018 roku, Warszawa 

 

Przyszłoroczna Konferencja, podobnie jak poprzednie z tego cyklu, odbędzie się 

pod znakiem wspólnego polsko-białoruskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, 

związków literackich i 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. Z kolei zachowanie dziedzictwa 

przodków, kultywowanie tradycji buduje tożsamość kulturową społeczeństwa, na którą 

składa się spuścizna materialna przodków, a także wypracowane przez nich wzorce 

zachowań oraz nabyte wartości.   

Losy Białorusinów i Polaków 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 Białorusi, a 

białoruskich – w granicach państwa polskiego, co zachęca badaczy po obu stronach 

granicy do nowych poszukiwań i nowego oglądu relacji polsko-białoruskich.  

Badacze z Polski i Białorusi oraz innych państw będą mogli zaprezentować 

najnowsze osiągnięcia podczas obrad plenarnych, a także podczas pracy w trzech 

sekcjach: literaturoznawczej, historyczno-kulturoznawczej i językoznawczej.  
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Przewidywane są 20-minutowe wystąpienia plenarne oraz 15-minutowe 

wystąpienia w sekcjach. 

Językami konferencji są język białoruski i język polski. 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 01.02.2018 na adres e-mailowy organizatorów 
konferencjakb@gmail.com 

W zgłoszeniu trzeba podać swoje dane teleadresowe oraz proponowany temat 
referatu. 

Koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywają uczestnicy. 

Wpisowe wynosi 400 złotych, dla uczestników z Białorusi 35 euro. 

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w pokoju hotelowym w dniach 15, 
16, 17 і 18 marca. Koszt noclegu w pokoju jednoosobowym wynosi 135 zł., w 
dwuosobowym – 95 zł., w trzyosobowym – 90 zł. lub 45 zł. (w internacie, bez łazienki). 

Zainteresowanych prosimy o podanie liczby i terminów noclegu w zgłoszeniu. 

Przewidujemy druk artykułów w punktowanym czasopiśmie „Acta 

Albaruthenica”. 

 
 
 
ORGANIZATORZY: 
 

prof. UW dr hab. Nina Barszczewska nbarszcz@uw.edu.pl 

prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz m.khaustovich@uw.edu.pl 

dr Volha Tratsiak vtratsiak@uw.edu.pl 

dr Anna Rędzioch-Korkuz annaredzioch@uw.edu.pl 

dr Radosław Kaleta rkaleta@uw.edu.pl 

mgr Maryla Chaustowicz m.khaustovich2@uw.edu.pl 

mgr Anna Siwirska asiwirska@gmail.com 
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