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maloniai kviečia į  tarptautinę konferenciją 

1918 metai Lietuvoje ir Lenkijoje iš dabartinės  
Vidurio-Rytų Europos perspektyvos: istorija, politika, kultūra,  

skirtą Lietuvos ir Lenkijos valstybių atkūrimo šimtmečiui 
 

 

Konferencija vyks birželio 20 – 21 d., Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 
(Gedimino pr. 51, Vilniuje). 

Konferencijos tikslas – aptarti Lietuvos ir Lenkijos bei kitų Vidurio ir Rytų Europos šalių kelią 
į nepriklausomybių atkūrimą; pristatyti naujausius XX amžiaus pradžios lietuvių ir lenkų tautinių 
sąjūdžių raidos tyrimus bei požiūrius į Lietuvos ir Lenkijos politinę tradiciją. Greta istorinių 
temų, konferencijos pranešėjai gvildens šiuolaikinio pasaulio problemas: dabartinių Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių užsienio politikos paradigmas, abiejų šalių vietą Europoje bei pasaulyje. 
Tarptautiniame renginyje kviečiami dalyvauti istorikai, politologai, sociologai, kultūrologai, 
filologai ir kitų sričių mokslininkai, norintys pasidalinti savo tyrimais apie Lietuvos, Lenkijos ir 
kitų šalių istorines, politines ir kultūrines dimensijas, Valstybingumo šimtmečio atkūrimo 
kontekste.   

Konferencijos kalba – anglų.  

 

 



Konferencijos struktūra – dvi plenarinės diskusijos ir tematinės sekcijos.  

Atidarymo diskusija: „1918 metai Vidurio ir Rytų Europoje bei pasaulyje: valstybių atkūrimas, 
nauji iššūkiai, naujos viltys“. 

Uždarymo diskusija: „2018 metai Vidurio ir Rytų Europoje bei pasaulyje: senos klaidos, naujos 
viltys, prognozės dėl stabilumo“. 

Paraiškų laukiame iki balandžio 30 d. Prašome atsiųsti pranešimo santrauką (iki 1500 spaudos 
ženklų) ir trumpą CV (iki 1000 spaudos ženklų). 

 

Programinis konferencijos komitetas: 

Roman Baron (Čekijos mokslo akademijos Istorijos institutas) 

Olga Brusilovska (I. Miečnikovo Odessos nacionalinis universitetas) 

Jane Curry (Santa Clara University) 

Renaldas Gudauskas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) 

Rūstis Kamuntavičius (Vytauto Didžiojo universitetas, LDK institutas) 

Gediminas Kazėnas (Mykolo Romerio universitetas) 

David Kolbaia (Varšuvos universitetas) 

Olga Kovalevskaja (Ukrainos mokslo akademijos Istorijos institutas) 

Jan Malicki (Varšuvos universitetas) 

John Micgiel (Columbia University) 

Andžej Pukšto (Vytauto Didžiojo universitetas) 

Mindaugas Norkevičius (Vytauto Didžiojo universitetas) 

 

Kontaktiniai asmenys: 

doc. Andžej Pukšto, email: andzej.puksto@vdu.lt, tel. +370 611 80303 

doc. Gediminas Kazėnas, email:gkazenas@mruni.eu, tel. +370 699 47595 


