IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.

Poznanie i upowszechnianie historycznego
i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny
drogą do zachowania tożsamości narodowej

Zaproszenie
Mamy przyjemność poinformować oraz zaprosić Szanownych Państwa do
uczestnictwa w konferencji, która odbędzie się w dn. 14–16 października 2022 roku
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie (ul. Šv. Jono 3, Wilno LT-01123)
i w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202)

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
(SNPL)
Konferencję wspierają:

Partnerami konferencji są:
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Języki konferencji: polski i litewski.
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Szybkie procesy globalizacji stanowią wyzwanie dla wszystkich państw i narodów. Jednym z takich
wyzwań XXI wieku, wywołujących społeczne zaniepokojenie, jest wpływ globalnych zmian na ludzki
system wartości, tożsamość narodów i mniejszych społeczności. W coraz bardziej zmodernizowanym
świecie dziedzictwo narodowe decyduje o oryginalności narodów oraz stanowi ich cechę wyróżniającą.
Właśnie dlatego naukowcy SNPL poszukują sposobów na zachowanie odrębności kulturowej polskiej
mniejszości narodowej w Republice Litewskiej.
Dziedzictwo narodowe, jako produkt wielu pokoleń, jest z naukowego punktu widzenia ważną
wartością pod względem etnicznym, estetycznym, a także historycznym. Dziedzictwo narodowe
Wileńszczyzny obejmuje historię, życie społeczne i kulturalne, działalność wybitnych jednostek
oraz ich upamiętnianie. W ramach realizacji projektu przewidziana jest konferencja, podczas której
przedstawiony zostanie obraz wielonarodowego dziedzictwa Wilna i Wileńszczyzny, dzieje jego
rozwoju w ciągu wieków oraz skutki przenikania wzajemnego różnych kultur. Podczas konferencji
odbędą się dyskusje o Wilnie jako ognisku kultur dla mieszkających tutaj narodowości w epoce
baroku, o 500-leciu założenia pierwszej drukarni na terenach Europy Wschodniej, o staraniach społeczności Wilna w XX w. skierowanych na zachowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa
Wielkiego Księstwa Litewskiego, o wkładzie stowarzyszeń naukowych i kulturalnych w upowszechnianie wiedzy o rodzimej kulturze, opiece nad pomnikami historycznymi kulturalnymi,
o stratach dziedzictwa narodowego Wilna i Wileńszczyzny podczas II wojny światowej, deformacji
pamięci historycznej i kultur narodowych w czasach reżimu sowieckiego, dążeniach mniejszości
narodowych do zachowania odrębności narodowej oraz ich dziedzictwa w czasach transformacji
społecznej, a także o współczesnych procesach zachodzących w kulturze, w tym w kulturze mniejszości narodowych.
W 2022 roku przypada wiele rocznic związanych z dziedzictwem historycznym i kulturowym
Wileńszczyzny. Jedną z nich jest 120. rocznica urodzin znanego pisarza i myśliciela XX wieku Józefa
Mackiewicza.
W panelu dyskusyjnym wiodącym tematem będą rozważania nad takimi aspektami kształtującymi
tożsamości mniejszości polskiej na Litwie jak: oświata, religia, oryginalna pisownia nazwisk i ulic
oraz miejscowości, walki o tożsamość narodową oraz rolę mediów i prasy w jej kształtowaniu.
Podczas obrad poruszone zostaną następujące zagadnienia historyczne i kulturowe, które zdecydowały o wyjątkowości tego regionu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historia gospodarcza Wileńszczyzny (rzemieślnictwo, manufaktury, bankowość, handel, usługi);
Regionalna sztuka ludowa (palmy wileńskie, jarmarki Kaziukowe itp.);
Intelektualiści Wileńszczyzny (naukowcy, artyści, poeci, pisarze, muzycy);
Wileńszczyzna w dziejach historii (powstania, zrywy wolnościowe);
Wielokulturowość Wileńszczyzny;
Życie kulturalne Wilna i Wileńszczyzny (zespoły ludowe, teatry, wydarzenia kulturalne).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i nadesłanie na adres mailowy Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (konferencja2022@snpl.lt) do 1 września 2022 r.
ankiety zgłoszeniowej oraz krótkiego streszczenia referatu1 w języku polskim lub litewskim.
Do 10 września 2022 r. organizatorzy dokonają weryfikacji zgłoszeń i podejmą decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów do odpowiednich sesji tematycznych konferencji.
Do 20 września 2022 r. organizatorzy na podstawie przesłanych zgłoszeń opracują program konferencji i wyślą uczestnikom. Planuje się przeprowadzenie konferencji w formie mieszanej – zarówno
w formie kontaktowej, jak i zdalnej.
1
Oczekujemy propozycji wystąpień nieprzekraczających 20 min. – prosimy o przysłanie streszczenia referatu (do 10
zdań) w postaci załącznika w formacie Word wraz z tytułem wystąpienia, danymi autora, numerem telefonu i mailem,
stopniem i tytułem naukowym oraz dokładną afiliacją, które mają być przesłane na adres sekretariatu konferencji.
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Opłaty konferencyjne:
130 euro
W przypadku dokonania
rejestracji i wpłaty
w terminie:
do 1.10.2022

150 euro
100 euro
W przypadku dokonania Dla doktorantów
rejestracji i wpłaty
z terminem wpłaty:
w terminie:
do 15.10.2022
do 15.10.2022

60 euro
Dla uczestników
biorących udział
zdalnie z artykułem:
do 15.10.2022

Opłata konferencyjna pokrywa uczestnictwo w konferencji, wystąpienie z referatem, publikację
materiałów konferencyjnych w monografii z listy wydawnictw MEN (20 pkt) lub w Roczniku Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy oraz wyżywienie (dwa obiady i kolacja integracyjna
15 października).
Za dodatkową opłatą (40 euro) w dn. 16 października 2022 r. (niedziela) od godz. 14.00 do 20.30
przewidziana jest wycieczka Śladami Józefa Mackiewicza.
Opłatę konferencyjną należy przekazać skarbnikowi SNPL lub do 1 października 2022 r. przelać na konto podane poniżej, z adnotacją: „Konferencja SNPL 2022”.
Lietuvos lenkų mokslininkų draugija (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy)
Įmonės kodas: 191424611, Adres: Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius, Lietuva
Nr rachunku bankowego: LT687300010002449828 Swift: HABALT22
Nazwa/adres banku: SWEDBANK / KONSTITUCIJOS PR. 20a, LT-03502 VILNIUS, LIETUVA
Aktualne informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie internetowej SNPL (www.snpl.lt)
w dziale „Aktualności” i w dziale „Konferencje SNPL” w rubryce „Konferencja SNPL – 2022”.
W imieniu organizatorów:
Prezes SNPL prof. dr Wojciech Stankiewicz
Komitet organizacyjny konferencji:
Przewodniczący: dr Mirosław Szejbak (SNPL)
Członkowie:
prof. dr Wojciech Stankiewicz (SNPL)
doc. dr Barbara Dwilewicz (SNPL)
dr hab. Alina Grynia (SNPL)
dr Renata Karpicz (SNPL)
dr Jan Kolendo (SNPL)
doc. dr Krystyna Moroz-Łapin (SNPL)
dr hab. Jarosław Wołkonowski (SNPL)

Sekretariat konferencji:
dr Mirosław Szejbak (SNPL)
dr Renata Karpicz (SNPL)
dr Justyna Łuczyńska (skarbnik SNPL)
e-mail: konferencja2022@snpl.lt
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Ramowy program konferencji
IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.

Poznanie i upowszechnianie historycznego
i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny
drogą do zachowania tożsamości narodowej
14 – 16 października 2022 roku
14 października 2022 r. (piątek, Ambasada RP w Wilnie)
9.30 – 10.30 Rejestracja uczestników – Ambasada RP w Wilnie
10.30 – 11.00 Otwarcie konferencji i wystąpienia gości honorowych (sala reprezentacyjna w Ambasadzie RP) – tłumaczenie symultaniczne
11.00 – 13.15 Panel dyskusyjny (sala reprezentacyjna w Ambasadzie RP)
13.30 – 14.30 Przerwa kawowa (sala reprezentacyjna w Ambasadzie RP)
14.45 – 17.00 Sesja plenarna (sala reprezentacyjna w Ambasadzie RP)
17.15 – 19.30 Uroczysta kolacja (sala reprezentacyjna w Ambasadzie RP)

15 października 2022 r. (sobota, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sale 305 oraz 005)
9.00 – 12.45 Obrady w sekcjach (sale 305, 005)
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
13.00 – 14.00 Obiad w restauracji „Pan Tadeusz” (Dom Kultury Polskiej)
14.00 – 19.00 Obrady w sekcjach (sale 305 oraz 005)
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
19.30 – 22.30 Uroczysta kolacja w restauracji „Pan Tadeusz” (Dom Kultury Polskiej)

16 października 2022 r. (niedziela, Dom Kultury Polskiej, sala koncertowa)
10.00 – 11.15 Panel dyskusyjny – media, prasa.
11.30 – 12.30 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
12.30 – 13.30 Obiad w restauracji „Pan Tadeusz” (Dom Kultury Polskiej)
Wycieczka 14.00 – 19.00 Śladami Józefa Mackiewicza
19.00 – 20.00 Kolacja
20.15 – 21.00 Powrót do Wilna – Dom Kultury Polskiej
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