
	  
	  

 
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić 

Państwa na międzynarodową interdyscyplinarną studencko – doktorancką konferencję naukową pt. 
 

 
„Lekcje rosyjskiego - za kulisami geopolityki” 

 
 

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.V.2015 w Auditorium Maximum UJ na ulicy Krupniczej 33 
w Krakowie. Wydarzenie będzie realizowane we współpracy z  Instytutem Wschodnich Inicjatyw, 

Polskim Towarzystwem Geopolitycznym, Towarzystwem Białoruskim i Wschodnią Perspektywą.  
 

Ostatni rok obfitował w wydarzenia, które po raz kolejny skupiły oczy całego świata na polityce 
zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz jej następstwach nie tylko dla państw ościennych, ale również 
dla całej areny międzynarodowej. W związku z tym ponownie odżyło niechętnie używane do niedawna 
pojęcie „geopolityki”, szczególnie w kontekście Rosji. Nie jest to zjawisko nowe, co daje możliwość 
analizy rosyjskiej polityki na przestrzeni lat. Zatem jak Kreml wpływał na inne państwa, jakich narzędzi 
używał i jak przebiegały tytułowe „lekcje rosyjskiego”? 

 
Oficjalne działania, którym na co dzień przyglądamy się w telewizji lub o których czytamy        

w gazetach, towarzyszą zakulisowe rozgrywki. Z tej perspektywy kultura i media stanowią nieocenione 
narzędzie do kreowania wizerunku i wywierania często ledwo dostrzegalnego, ale wymownego 
nacisku. Jak media przedstawiają wydarzenia z pierwszych stron gazet oraz jaki wpływ wywierają       
na zwykłych ludzi? Jak odbija się to na mentalności, światopoglądzie i patriotyzmie społeczeństwa? 

 
Nie wolno zapominać, że sama Rosja jest państwem wielokulturowym                                       

i wielonarodowościowym.  Wpływy rosyjskiej kultury  i polityki dostrzegalne są na całym świecie.          
W tych rozważaniach nie sposób pominąć silnej diaspory rosyjskiej obecnej w najdalszych zakątkach 
świata. Kwestia kultury i wspólnych korzeni otwiera z kolei dyskusję nad polityką historyczną                
i narodowościową Rosjan i państw pozostających w kręgu wpływów Kremla nie tylko obecnie, ale 
również w przeszłości. 
 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy zainteresowanych z Polski, jak i z zagranicy do 
zaprezentowania swoich wyników badań. Tematyka konferencji będzie skupiać się wokół polityki 
zagranicznej, narodowościowej i historycznej, dyplomacji, gospodarki, emigracji, mediów, kultury, 
sztuki oraz religii. 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy kulisy.geopolityki2015@gmail.com w terminie do 
28.02.2015. Należy do tego użyć załączonego formularza. Wyniki zostaną ogłoszone 31.03.2014 i 
przesłane do wszystkich osób, których prace zakwalifikowały się do przedstawienia podczas 
konferencji.  
 
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru 
najlepszych referatów oraz odrzucenia zgłoszeń niezgodnych z tematem konferencji                        
lub nieodpowiadających kryteriom naukowym. Przewidywane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, 
zawierającej teksty wygłoszonych referatów. 

 
 
 
 
 



 
Opłata konferencyjna wynosi:  

- 100 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej 
tekst wygłoszonego przez uczestnika referatu, materiały konferencyjne, dwa obiady oraz poczęstunek 

w przerwach pomiędzy panelami 
lub  

- 50 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, dwa obiady  
oraz poczęstunek w przerwach pomiędzy panelami 

 
Języki konferencji: 

- polski 
- rosyjski 
- angielski 

 
W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wygłoszenia referatu w językach białoruskim lub 
ukraińskim, jednak zgłoszenia i abstrakty należy przysyłać w językach polskim, rosyjskim lub 

angielskim. 
 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe i 
eastobook.eu.  

 
Dla uczestników z zagranicy organizatorzy zapewniają wystawienie zaproszeń. 

 
Więcej informacji na głównej stronie konferencji 

http://kulisy-geopolityki2015.blogspot.com 
oraz wydarzeniu na FB 

https://www.facebook.com/events/1554895928084159/ 
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na naszego fanpage’a 
https://www.facebook.com/pages/Koło-Naukowe-Studentów-Rosjoznawstwa-

UJ/280781455469?fref=ts 
 

oraz fanpage’a Instytutu Rosji i Europy Wschodniej 
https://www.facebook.com/iriewUJ 

	  
	  
	  
	  
	  


