
Zapraszamy wszystkich do udziałuZapraszamy wszystkich do udziału
w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiejw ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej

konferencji naukowej:konferencji naukowej:

"Kryzysy na przestrzeni wieków."Kryzysy na przestrzeni wieków.
Interdyscyplinarne rozważaniaInterdyscyplinarne rozważania

o Europie Środkowo-Wschodniej”o Europie Środkowo-Wschodniej”

Termin konferencji: 26 marca 2021 roku, godz. 09:30Termin konferencji: 26 marca 2021 roku, godz. 09:30
na platformie na platformie MSMS Teams Teams

Organizatorami wydarzenia są:Organizatorami wydarzenia są:

 SKN  Ukrainistów  (w  Zakładzie  Ukrainistyki  w  Instytucie  FilologiiSKN  Ukrainistów  (w  Zakładzie  Ukrainistyki  w  Instytucie  Filologii
Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego),Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego),

 SKN  Prawa  i  Polityki  Krajów  Europy  Środkowo-Wschodniej  im.  JerzegoSKN  Prawa  i  Polityki  Krajów  Europy  Środkowo-Wschodniej  im.  Jerzego
Giedroycia  Uniwersytetu  Wrocławskiego  (przy  InterdyscyplinarnejGiedroycia  Uniwersytetu  Wrocławskiego  (przy  Interdyscyplinarnej
Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i  Prawem Krajów EuropyPracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i  Prawem Krajów Europy
Środkowo-Wschodniej,  w  Katedrze  Doktryn  Politycznych  i  PrawnychŚrodkowo-Wschodniej,  w  Katedrze  Doktryn  Politycznych  i  Prawnych
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego).Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego).

Pragniemy, dzięki treściom zawartym podczas tego wydarzenia, podjąć kwestiePragniemy, dzięki treściom zawartym podczas tego wydarzenia, podjąć kwestie
dotyczące ważnych wydarzeń historycznych i współczesnych mających miejscedotyczące ważnych wydarzeń historycznych i współczesnych mających miejsce
w naszym regionie Europy czy na terenach pobliskich, których wpływ na regionw naszym regionie Europy czy na terenach pobliskich, których wpływ na region
Europy Środkowo-Wschodniej był oraz jest nierozerwalny i istotny.Europy Środkowo-Wschodniej był oraz jest nierozerwalny i istotny.



Ostateczny  termin  nadsyłania  zgłoszeń  mija  17  marca  2021  roku.  ZgłoszeniaOstateczny  termin  nadsyłania  zgłoszeń  mija  17  marca  2021  roku.  Zgłoszenia
prosimy nadsyłać poprzez wypełnienie formularza Forms. Na każde wystąpienieprosimy nadsyłać poprzez wypełnienie formularza Forms. Na każde wystąpienie
przewidziane jest 20 minut.przewidziane jest 20 minut.

Przez zgłoszenie rozumie się:Przez zgłoszenie rozumie się:

 wypełnienie  formularza  Forms  dotyczącego  czynnego  uczestnictwawypełnienie  formularza  Forms  dotyczącego  czynnego  uczestnictwa
((https://forms.gle/v6zvguLTcfbAMAet6https://forms.gle/v6zvguLTcfbAMAet6    ),),

 przesłanie (w ramach formularza) abstraktu o długości ok. 600 słówprzesłanie (w ramach formularza) abstraktu o długości ok. 600 słów

 przesłanie   (w   ramach   formularza)   pozytywnej   opinii   nt.przesłanie   (w   ramach   formularza)   pozytywnej   opinii   nt.
przygotowywanego wystąpienia,  wystawionej  przez opiekuna  naukowegoprzygotowywanego wystąpienia,  wystawionej  przez opiekuna  naukowego
legitymującego  się  stopniem  naukowym  doktora  lub  doktoralegitymującego  się  stopniem  naukowym  doktora  lub  doktora
habilitowanego. Odpowiedni wzór znajduje się w załączniku. habilitowanego. Odpowiedni wzór znajduje się w załączniku. 

W  przygotowanych  wystąpieniach  prosimy  o  uwzględnienie  następującychW  przygotowanych  wystąpieniach  prosimy  o  uwzględnienie  następujących
aspektówaspektów::

 terytorialnego  (tereny  aktualnie  pozostające  w  granicach  krajów  Grupyterytorialnego  (tereny  aktualnie  pozostające  w  granicach  krajów  Grupy
Wyszehradzkiej,  państw  bałtyckich  czy  innych  krajów  powstałychWyszehradzkiej,  państw  bałtyckich  czy  innych  krajów  powstałych
zz  rozpadu  ZSRR  (zwłaszcza  Ukrainy,  Białorusi),  krajów  byłej  Jugosławiirozpadu  ZSRR  (zwłaszcza  Ukrainy,  Białorusi),  krajów  byłej  Jugosławii
ii  bardzo szeroko pojmowanego obszaru bałkańskiego oraz nawet, w miarębardzo szeroko pojmowanego obszaru bałkańskiego oraz nawet, w miarę
zainteresowań  naukowych  uczestników,  takich  państw  jak  Niemcy,zainteresowań  naukowych  uczestników,  takich  państw  jak  Niemcy,
Włochy czy TurcjaWłochy czy Turcja

 przedmiotowego  (kryzysy  gospodarcze,  humanitarne,  migracyjne,  na  tleprzedmiotowego  (kryzysy  gospodarcze,  humanitarne,  migracyjne,  na  tle
etnicznym  i  narodowościowym,  polityczne,  społeczne,  zdrowotne,etnicznym  i  narodowościowym,  polityczne,  społeczne,  zdrowotne,
kulturowe, literackie, językowe oraz podobne)kulturowe, literackie, językowe oraz podobne)

 czasowego  (wydarzenia  bieżące,  historia  XX  i  XIX  wieku,  czasowego  (wydarzenia  bieżące,  historia  XX  i  XIX  wieku,  wydarzeniawydarzenia
bardziej odległe)bardziej odległe)

 konsekwencji  i  zmian,  które  wybrany  kryzys  spowodował  (prawno-konsekwencji  i  zmian,  które  wybrany  kryzys  spowodował  (prawno-
politycznych,  społeczno-kulturowych,  w  stosunkach  międzynarodowychpolitycznych,  społeczno-kulturowych,  w  stosunkach  międzynarodowych
ii  gospodarczych oraz innych)gospodarczych oraz innych)

Niezależnie zgłaszane mogą być również bardziej  szczegółowe propozycje ujęćNiezależnie zgłaszane mogą być również bardziej  szczegółowe propozycje ujęć
tematu  kryzysu  z  wykorzystaniem  wybranej  metodologii  mono-  lubtematu  kryzysu  z  wykorzystaniem  wybranej  metodologii  mono-  lub
interdyscyplinarnej.interdyscyplinarnej.

https://forms.gle/v6zvguLTcfbAMAet6


Do  czynnego  udziału  zapraszamy  młodych  badaczy  (studentów,  doktorantów,Do  czynnego  udziału  zapraszamy  młodych  badaczy  (studentów,  doktorantów,
absolwentów  studiów),  których  badania  naukowe  koncentrują  się  wokółabsolwentów  studiów),  których  badania  naukowe  koncentrują  się  wokół
zagadnień związanych z Europą Środkowo-Wschodnią.zagadnień związanych z Europą Środkowo-Wschodnią.

Przewidujemy elektroniczną publikację wybranych referatów.Przewidujemy elektroniczną publikację wybranych referatów.

Udział w konferencji jest darmowy.Udział w konferencji jest darmowy.

Wszelkie pytaniaWszelkie pytania prosimy kierować na adres: prosimy kierować na adres:

skngiedroycia@gmail.comskngiedroycia@gmail.com
kolo.ukrainistow@gmail.comkolo.ukrainistow@gmail.com

Komitet organizacyjny konferencji:Komitet organizacyjny konferencji:

Przewodnicząca SKN UkrainistówPrzewodnicząca SKN Ukrainistów
Aleksandra WybraniecAleksandra Wybraniec

Prezes SKN Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. Prezes SKN Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. 
Jerzego Giedroycia Uniwersytetu WrocławskiegoJerzego Giedroycia Uniwersytetu Wrocławskiego
Mateusz BożekMateusz Bożek

Opiekunowie naukowi konferencji:Opiekunowie naukowi konferencji:

Dr Sylwia Wójtowicz-MarszałDr Sylwia Wójtowicz-Marszał
Prof. dr hab. Maciej MarszałProf. dr hab. Maciej Marszał


