Vă invităm la conferința științifică internațională:
„Relațiile polono-moldovenești
la centenarul redobândirii independenței de către Polonia”
Chișinău, luni, 22 octombrie 2018
Scopul conferinței constă în analiza conținutului relațiilor polono-moldovenești în dimensiunea lor multilaterală.
Motivul pentru reflecție este împlinirea a 100 de ani de la redobândirea independenței de către Polonia. Jubileul
celebrat permite să ne întrebăm despre influența, pe care o exercită și o va exercita existența statalității poloneze
independente moderne asupra stării relațiilor polono-moldovenești, asupra amplorii, sferei și dinamicii lor. De
asemenea, merită remarcat rolul jucat de Polonia și polonezi în transformările politice, sociale, culturale și
economice, care au loc pe pământurile fostului Principat al Moldovei. La fel, nu este lipsită de importanță
prezența culturii și a limbii polone, precum și colaborarea polono-moldovenească în aspect regional sau
continental (Parteneriatul Estic, integrarea europeană, crearea structurilor de securitate internațională).
Deliberările vor avea loc în jurul a trei dimensiuni de bază:

1. Dimensiunea istorică
2. Dimensiunea politică
3. Dimensiunea cultură și civilizație
Limbile de lucru la conferință vor fi polona, româna, rusa și engleza. Propunerile de subiecte ale lucrărilor cu
rezumate (maximum 250 de cuvinte) în limba engleză și cuvintele cheie (maximum 5 cuvinte cheie) urmează a fi
expediate până la 10 iunie 2018 pe adresa octavian.mamaliga@msz.gov.pl. Data limită pentru expedierea
versiunilor complete ale referatelor: 31 august 2018. Organizatorii preconizează publicarea textelor selectate.

Keynote speaker: Ilona Czamańska (tbc.)

Consiliul științific al conferinței: Prof. acad. Mihai Cimpoi, Prof. dr. hab. Ilona Czamańska (Universitatea „Adam Mickiewicz”),
Prof. dr. hab. Valeriu Moșneaga (Universitatea de Stat din Moldova), Prof. dr. Constantin Geambaşu (Universitatea din
București), Prof. dr. hab. Elena Prus (Universitatea Liberă Internațională din Moldova), Prof. dr. hab. Anatol Petrencu
(Universitatea de Stat din Moldova), Prof. dr. hab. Janusz Smaza (Academia de Arte Frumoase din Varșovia), dr. hab. Agnieszka
Kastory (Universitatea Jagiellonă), dr. hab. Helena Krasowska (Academia Poloneză de Științe), dr. hab. Ewa Kocój
(Universitatea Jagiellonă), dr. hab. Krzysztof Nowak (Universitatea Sileziană), dr. hab. Maciej Smuk (Universitatea din
Varșovia), dr. Igor Cașu (Universitatea de Stat din Moldova), mrd. Jan Malicki (Universitatea din Varșovia).

Comitetul organizatoric al conferinței: dr. hab. Lilia Zabolotnaia (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Academia de Științe
a Moldovei), dr. Marcin Kosienkowski (Universitatea Catolică din Lublin), dr. Agnieszka Korytkowska (Collegium Civitas), dr.
Piotr Oleksy (Universitatea „Adam Mickiewicz”), dr. Marius Tărâță (Academia de Științe a Moldovei), dr. Robert Rajczyk
(Universitatea Sileziană), dr. Małgorzata Sikora-Gaca (Universitatea Tehnică din Koszalin), dr. Valentin Constantinov
(Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău), dr. Vitalie Ponomariov (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hașdeu” din Cahul), mrd. Oxana Andreev (Biblioteca „Adama Mickiewicz” din Chișinău), mrd. Kamila Kwiatkowska
(Universitatea Maria Curie-Skłodowskia), mrd. Kamil Całus (Centrul de Studii Estice), mrd. Jakub Pieńkowski (Institutul Polonez
de Afaceri Internaționale), mrd. Jakub Ber (Institutul Național al Patrimoniului Cultural Polonez de Peste Hotare).

