
ACADEMIA IN PUBLIC DISCOURSE 
POLAND-RUSSIA 

 

Fundacja «Instytut Artes Liberales»  
Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz 
Buriacki Uniwersytet Państwowy w Ulan-Ude 

 
 

zapraszają do udziału w Debacie: 
 

SYBERIA: CIĘŻAR PRZESZŁOŚCI, WYZWANIA 
PRZYSZŁOŚCI 

Ulan-Ude, 19 – 26  sierpnia 2013 r. 
 

 

Do uczestnictwa w Debacie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, 
mediów, ośrodków kultury i sektora pozarządowego zainteresowanych historyczno-
kulturowymi uwarunkowaniami relacji polskich-rosyjskich, a zwłaszcza tematyką 
syberyjską w wymiarze lokalnym i globalnym. 

Program składa się dwóch części: seminariów przygotowawczych w Warszawie 
z udziałem polskiej i rosyjskiej kadry naukowej oraz konferencji nad Bajkałem. ‘ 

Językami Debaty są polski i rosyjski.  

Organizatorzy pokrywają koszty podróży samolotem oraz pobytu (zakwaterowanie 
i  wyżywienie) w Rosji.  

Kalendarz: 

1) Seminaria przygotowawcze: Warszawa, czerwiec 2013  

7 czerwca – „Historia Syberii: perspektywa lokalna i globalna? Czy może raczej: imperialna czy kolonialna?” 
17 czerwca – „Dzisiejsza Syberia w wymiarze lokalnym i w kontekście globalnym (Rosja i Świat)” 
21 czerwca – „Rodzina, plemię, naród: Buriaci, Jakuci i Sybiracy w poszukiwaniu tożsamości” 
28 czerwca – „Polacy i Syberia: Kolonizatorzy czy/i ofiary imperium?” 
 

Udział seminariach jest obowiązkowy dla osób zaproszonych do udziału w Debacie. 
 

2) Debata: Ulan-Ude – Maksimicha nad Bajkałem, 19-26 sierpnia 2013 

Szczegółowy program Debaty będzie dostępny wkrótce na stronie internetowej 

www.ial.org.pl/msh. 

  

http://www.ial.org.pl/msh


ACADEMIA IN PUBLIC DISCOURSE 
POLAND-RUSSIA 

 

Procedura zgłoszenia: 

 

Krok 1: WYPEŁNIĆ ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ NA STRONIE: 

www.ial.org.pl/msh/pl/poland-russia-program.html    
 

 

Krok 2: WYSŁAĆ DODATKOWE DOKUMENTY POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: 

1) CV 
2) List motywacyjny 
3) Rekomendację (wyłącznie studenci) 
4) Kopia (skan) ostatniej strony paszportu (strona ze zdjęciem)  

 
 
do Sekretarza Programu Tetyany Rodnyenkovej na adres:rodnyenkova@al.uw.edu.pl 

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 23 maja 2013 r. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przeprowadzamy kwalifikację 

zgłoszeń. Przy wyborze uczestników pod uwagę będą brane związek tematu 

Debaty z zainteresowaniami kandydata oraz dotychczasowy udział w projekcie 

„Academia in Public Discourse Poland Russia”  

 

O wynikach rekrutacji organizatorzy powiadomią wszystkich kandydatów do 29 maja. 
 

 

UWAGA! Paszport powinien być ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia 

terminu ważności wizy na wyjazd do Rosji – tzn. co najmniej do 25 lutego 2014 r. 

 

Ze względu na procedury wizowe prosimy wziąć pod uwagę konieczność złożenia paszportu w 

Konsulacie Federacji Rosyjskiej w terminie 1-15 lipca 2013 r. 

 

 

 
Kontakt: 
Tetyana Rodnyenkova 
Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski 
ul. Nowy Świat 69. Klatka B, IV p. 
Tel.: +48 22 828 02 84 
Fax.: +48 22 828 02 85 
e-mail: rodnyenkova@ibi.uw.edu.pl 
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