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 Historia Polski i  Białorusi – dwóch graniczących ze sobą państw – przeplatała się 

niejednokrotnie na przestrzeni dziejów. Efektem owego przenikania i nakładania się jest 

wspólne dziedzictwo kulturowe obydwu narodów obecne w języku, literaturze, folklorze i 

oczywiście historii. Stanowi ono wciąż ciekawy i co ważne, domagający się odkrycia i 

opisania materiał badawczy, będący od wielu lat przedmiotem zainteresowania wielu badaczy 

związków polsko-białoruskich.  

Swoje piętno – signum temporis – odcisnęły na literaturze, kulturze i języku  

przemiany polityczne początku lat 90. XX wieku. Przygotowania do wejścia do Unii 

Europejskiej i pełne w niej członkostwo przyczyniły się do zmiany polityki wobec 

mniejszości narodowych. Obecnie mniejszość białoruska, korzystając z pełni swoich praw 

aktywnie działa w przestrzeni kulturowej i społecznej, prezentuje swoje osiągnięcia, historię i 

kulturę. To właśnie dzięki temu Podlasie mieni się różnymi barwami, brzmi różnymi 

językami, które jednak nie dzielą a łączą, przypominając o wielonarodowym dziedzictwie 

tych terenów 

  Na tle związków polsko-białoruskich ciekawie zarysowują się badania nad kulturą, 

społecznością, historią i polityką obu państw. To tylko niektóre z możliwych ujęć tematyki 

polsko-białoruskich związków literackich, językowych i kulturowych, których wachlarz 

chcemy rozszerzać. Związki te od lat były motywem przewodnim badań naukowych Katedry 

Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konferencji Polsko-białoruskie związki 

literackie, językowe i kulturowe organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego jest pokazanie w możliwie jak najszerszy sposób kierunków zainteresowań 



polskich i europejskich badaczy tematyką polską-białoruską oraz potencjalnych pól 

zainteresowań wyrastających z tego obszaru badawczego. 

 Do wzięcia udziału w konferencji Katedra Białorutenistyki UW zaprasza 

przedstawicieli różnych środowisk naukowych z Polski i z zagranicy, m.in.: językoznawców, 

literaturoznawców, kulturoznawców, historyków i socjologów. 

 

W ramach konferencji mogą zostać zgłoszone referaty obejmujące zagadnienia, nieujęte 

w programie konferencji. 

 

Obszary tematyczne: 

- literaturoznawstwo - 

- językoznawstwo –  

- kulturoznawstwo –  

- historia –  

- socjologia –  

 

Miejsce konferencji:  

Obrady Plenarne Sala Senatu Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, Warszawa. 

 

Język obrad: białoruski, angielski, polski. 

Czas wystąpienia - 20 minut 

Opłata konferencyjna- wynosi 400PLN lub 100 euro dla uczestników z krajów Unii 

Europejskiej, 60 Euro dla uczestników z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i obejmuje 

materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiady w trakcie obrad oraz publikację materiałów 

pokonferencyjnych. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani noclegu. Oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu 

po zgłoszeniu zapotrzebowania. 

 

 

 



Harmonogram: 

- do 14.10. 2016 - zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 200 słów). 

Informacja o zakwalifikowaniu referatu zostaje podana w terminie do tygodnia od otrzymania 

zgłoszenia. Propozycje prosimy przesyłać na adres:  

- zgłoszenia w języku polskim na adres: mgr Anny Siwirskiej asiwirska@gmail.com  

- zgłoszenia w języku białoruskim lub rosyjskim na adres: mgr Iryny Aheyevej 

iryna_aheyeva@student.uw.edu.pl; mgr Maryli Chaustowicz m.khaustovich2@uw.edu.pl 

 

- do 04.11. 2016  - uiszczenie opłaty konferencyjnej 

- 30.11-01.12. 2016  - konferencja 

- do 31.01. 2016 - nadsyłanie tekstów w języku polskim lub białoruskim do publikacji 

 

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym. 

 

Organizator i kierownik naukowy konferencji: 

Dr Katarzyna Drozd (Katedra Białorutenistyki Uniwersytet Warszawski) 

 

Rada Naukowa: 

Prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz(Katedra Białorutenistyki Uniwersytet Warszawski) 

Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska (Katedra Białorutenistyki Uniwersytet Warszawski) 

Prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk (Katedra Białorutenistyki Uniwersytet Warszawski) 

Doc. dr Mikałaj Chmialnicki (Wydział Filologiczny Uniwersytet Państwowy w Mińsku) 

Doc. Dr Pavel Navoichyk (Wydział Filologiczny Uniwersytet Państwowy w Mińsku) 

 

Sekretarze konferencji: 

Mgr Iryna Aheyeva - zgłoszenia w języku białoruskim i rosyjskim 

Mgr Maryla Chaustowicz - zgłoszenia w języku białoruskim i rosyjskim  

Mgr Anna Siwirska - zgłoszenia w języku polskim 

 


