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INSTYTUT SLAWISTYKI 

NARODOWEGO UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO IMIENIA IWANA FRANKI, 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

W OLSZTYNIE (RZECZPOSPOLITA POLSKA) 

1 6 – 1 7  m a j a  2 0 1 9  r .  o r g a n i z u j ą  

XХVІІ MIĘDZYNARODOWE KOLOKWIUM SLAWISTYCZNE, 

poświęcone pamięci misjonarzy Słowian świętych Cyryla i Metodego 

Tradycyjnie na obradach plenarnych i sekcyjnych będą wygłaszane i omawiane referaty z 

zakresu takich zagadnień: 

1. Tradycja cyrylo-metodejska w rozwoju społecznym Słowian. 

2. Historia, język, literatura oraz kultura narodów słowiańskich: kwestie 

konceptualne. 

3. Ukraina i Ukraińcy w kontekście ogólnosłowiańskim i europejskim. 

4. Historiografia i metodologia slawistyki. 
 

Kolokwium ma na celu przedstawianie wyników badań nad historią, językiem, literaturą Słowian 

zachodnich i południowych, ich relacjami z Ukrainą i Ukraińcami, a także nad historią slawistyki. Do 

udziału zaprasza się ukraińskich i zagranicznych naukowców. Języki robocze konferencji: wszystkie 

słowiańskie. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres 

komitetu organizacyjnego do 30 kwietnia 2019 r. Komitet organizacyjny ma prawo do odrzucenia referatów 

niezwiązanych z tematyką kolokwium. Zaocznej formy udziału w kolokwium nie przewiduje się. 

Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego prosimy dodać streszczenie referatu (do 4000 znaków ze 

spacjami). Na życzenia prelegentów część streszczeń może się ukazać w postaci tez w czasopiśmie „Problemy 

Słowianoznawstwa”. 

Po aprobacie komitetu redakcyjnego teksty poszczególnych referatów o objętości od 0,5 do 1 arkusza 

wydawniczego będą przyjmowane do druku w czasopiśmie naukowym „Problemy Słowianoznawstwa”. 

Materiały (w formacie DOC) prosimy wysłać drogą e-mailową na adres komitetu redakcyjnego: 

kolokviumlviv@gmail.com. 

Uwaga: koszty związane z udziałem w kolokwium pokrywa  bezpośrednio sam uczestnik albo instytucja go 

zatrudniająca. 
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