
 Lublin, 08.03.2017 
              
 

Szanowna/y Pani/Pan 

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

 
 Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytut Historii UMCS, Instytut Pedagogiki UMCS, 

Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic” oraz GBP w Wisznicach 

zapraszają na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polsko-białoruskie związki 

kulturowe, literackie i językowe”, poświęconej Białorusi oraz polsko-białoruskim związkom 

kulturowym, literackim i językowym. Zgodnie z tradycją, w konferencji uczestniczą historycy, 

socjolodzy, religioznawcy, etnografowie, literaturoznawcy oraz językoznawcy z Polski, Białorusi i 

innych państw. Uczestnicy konferencji będą obradować w trzech sekcjach: I. Sekcja historyczno-

kulturowa, II. Sekcja literaturoznawcza, III. Sekcja językoznawcza. Język obrad polski, białoruski, 

rosyjski, ukraiński, angielski. 

 W bieżącym roku konferencja odbędzie się w Wisznicach (woj. lubelskie) w dn. 22–23 czerwca 

2017 r. Przyjazd na konferencję planowany jest wieczorem w dniu 21 czerwca, a wyjazd 23 czerwca. 

Wystąpienia podczas obrad plenarnych nie powinny przekraczać 25 minut, a w sekcjach 

20 minut. Przewidujemy druk artykułów w recenzowanym roczniku naukowym „Studia Białoru-

tenistyczne”, punktowanym przez MNiSW (9 pkt.) oraz notowanym w bazie Erih Plus. Objętość 

materiałów, opracowanych według zasad redakcyjnych wyżej wymienionego czasopisma, złożonych 

do druku: od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (od 20000 do 40000 znaków). Materiały należy złożyć 

podczas rejestracji uczestników konferencji lub drogą e-mailową przed przyjazdem na konferencje. 

Zgłoszenie na konferencję (patrz załącznik) prosimy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 30 kwietnia 2017 roku na adres e-mail: konferencjaWisznice@wp.pl 

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie uczestnictwa w konferencji wraz z 

niezbędnymi dodatkowymi informacjami, m.in. kwestia dojazdu, noclegów. Osoby przyjęte na 

konferencję zostaną poinformowane o konieczności wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 300 

zł od osoby (zawiera ona m.in. opłatę za 2 noclegi, wyżywienie oraz materiały konferencyjne).  

Ostateczny program konferencji zostanie ustalony po wniesieniu przez Uczestników Konfe-

rencji opłat konferencyjnych. 

 
Komitet Organizacyjny Konferencji: 
prof. dr hab. Michał Sajewicz (przewodniczący) 
dr hab. Dariusz Tarasiuk (wiceprzewodniczący) 
prof. dr hab. Siergiej Kowalow (członek) 
prof. dr hab. Mariusz Korzeniowski (członek) 
Alina Maniowiec (członek) 
dr Agnieszka Goral (sekretarz) 
dr Jadwiga Doda-Kozłowska (sekretarz) 



     
  
          
    ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 

„Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe” 

Wisznice, 22–23 czerwca 2017 r. 

 
 

imię i nazwisko  

tytuł, stopień naukowy  

reprezentowana jednostka  

adres poczty elektronicznej   

numer telefonu  

adres korespondencyjny  

tytuł referatu  
 

sekcja  □ literaturoznawcza 

□ językoznawcza  

□ historyczno-kulturowa 

Czy potrzebuje Pan/i zaproszenia 
na Konferencję? 

□ tak, proszę wysłać na adres: ………………………….. 

…………………………………………………………… 

□ nie 

Liczba noclegów □ 21/22.06.2017  (w cenie opłaty konferencyjnej) 

□ 22/23.06.2017 (w cenie opłaty konferencyjnej) 

□ 23/24.06.2017 
 
 
 
O Wisznicach  i okolicach: 
http://www.wisznice.pl 
http://www.karczmagoralska.org 
http://www.dolinazielawy.pl/ 
http://www.muzeumkraszewskiego.pl/ 
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