
 

 

 

Кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта  

запрашае на Міжнародную навуковую канферэнцыю 

Польска-беларускія моўныя, 

літаратурныя, культурныя 

і гістарычныя сувязі 

 
 

2–3 красавіка 2020 года, Варшава 

 

Планаваная канферэнцыя, як і папярэднія, што праводзіла нашая 

Кафедра, адбудзецца пад знакам супольнай польска-беларускай культурнай, 

літаратурнай, гістарычнай спадчыны і моўных сувязяў  - таго, што аб’ядноўвае 

нашыя народы. Cуседства моў і культур вядзе да дыялогу, узаемадзеяння, 

інтэграцыі, да ўзнікнення новых, адметных каштоўнасцяў. 

Лёсы беларусаў і палякаў на працягу многіх стагоддзяў 

перакрыжоўваліся, надаючы новыя імпульсы, натхняючы на новыя ўяўленні і 

творчыя адкрыцці. Многія вядомыя польскія нацыянальныя дзеячы, 

пісьменнікі і мастакі нарадзіліся на землях сучаснай Беларусі, а беларускія – у 

межах польскай дзяржавы, што заахвочвае даследчыкаў па абодва бакі мяжы да 

новых творчых пошукаў і новага погляду на польска-беларускія дачыненні. 

Навукоўцы з Польшчы, Беларусі і іншых краін будуць мець магчымасць 

прадставіць свае апошнія даследаванні на пленарным пасяджэнні, а таксама 

падчас працы ў секцыях.  

Плануюцца 20-хвілінныя пленарныя выступленні і 15-хвілінныя 

выступленні ў секцыях. 

Працоўныя мовы канферэнцыі – беларуская, польская, англійская, 

руская. 



 

Заяўку на ўдзел у канферэнцыі просім дасылаць да 15.02.2020 г. на  

электронны адрас арганізатараў – konferencjakb@gmail.com  

Выдаткі на праезд, пражыванне, харчаванне – за кошт удзельнікаў 

канферэнцыі. 

Арганізацыйны ўзнос складае 300 злотых і ўключае ў сябе: аплату за 

ўдзел у канферэнцыі, публікацыю артыкула, урачыстую вячэру і кава-паўзы. 

Тэрмін аплаты арганізацыйнага ўзносу да 1.03.2020. Існуе магчымасць 

завочнага ўдзелу ў канферэнцыі (арганізацыйны ўзнос складае тады 150 

злотых). Аплата завочнага ўдзелу не гарантуе друк даклада. Друкуюцца толькі 

артыкулы, якія атрымалі станоўчыя рэцэнзіі рэцэнзентаў. 

Удзельнікі канферэнцыі самастойна браніруюць нумар ў гасцініцы. Вось 

гатэлі, якія знаходзяцца недалёка ад месца правядзення канферэнцыі 

(неабходна загадзя  браніраваць нумар) 

− Гасцініца «Hotel Sokrates», http://www.hotelsokrates.uw.edu.pl/ 

− Гасцініца «Pokoje gościnne Instytutu Fizyki PAN», 
http://www.ifpan.edu.pl/pokojegoscinne/; 

 

Плануецца публікацыя артыкулаў у часопісе „Acta Albaruthenica”. 
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