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INFLANTCZYCY 

ŁOTEWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE, JĘZYKOWE I 

KULTUROWE W XIX I XX WIEKU 
 

Konferencja odbędzie się w Rēzekne w dniach 6 – 7 czerwca 2019 roku w Akademii 

Technologicznej w Rēzekne. 

 

Planujemy dwa penele tematyczne: literaturoznawczo-kulturoznawczy i językoznawczy. 

 

PLAN SESJI: 

 

Dzień I – obrady plenarne (lub w sekcjach). 

Dzień II – zwiedzanie Rēzekne (Rzeżycy). 

Zagadnienia badawcze Konferencji: 

 

– Łotewsko-polskie interferencje literackie, językowe i kulturowe. 

– Pisarze polscy na ziemiach dzisiejszej Łotwy (Inflanty, Kurlandia). 

– Obraz Polaka w literaturze łotewskiej i Łotysza w literaturze polskiej. 

– Językowe konteksty polsko-łotewskie. 

– Wyobrażenia Łotwy i Łotyszy w kulturze polskiej. 

– Twórczość i biografia Stefanii Ulanowskiej. 

– Polki-pisarki z ziem łotewskich. 

– Czasopisma polskie na ziemiach północno-wschodnich (dzisiejsza Łotwa, Litwa). 

– Litewskie i estońskie konteksty kultury Inflant. 

– Przemiany obrazu kultury łotewskiej w polskich badaniach od XIX do XXI wieku. 

 

Zapraszamy do Rēzekne! 

 

Języki Konferencji: polski, łotewski, rosyjski, angielski, języki konferencyjne. 

* 

Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 euro [dla uczestników z Łotwy, Litwy, Estonii 

i krajów wschodnioeuropejskich: 10 euro]. Wpisowe pokrywa koszty: 

– druku monografii pokonferencyjnej; 

– uroczystej kolacji i kateringu; 

– transportu i przewodnika w czasie drugiego dnia sesji. 

 



Wpisowe nie pokrywa: kosztów podróży na Łotwę, noclegów i dodatkowego 

wyżywienia. 

Organizatorzy zaproponują niedrogie hotele w miejscu obrad i pomogą w rezerwacji 

noclegów. 

Wydanie monografii pokonferencyjnej (punktowanej, recenzowanej) planujemy w 2020 

roku. 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Prosimy je nadsyłać na adresy 

mailowe: 

 

   jlawski8@gmail.com    lub: dorota.rembiszewska@wp.pl 

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji! 

 

 

 

 

Dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN Prof. Jarosław Ławski 

[Instytut Slawistyki PAN]    [KBF „Wschód – Zachód” UwB] 

 

 

 

Dr Robert Szymula                Dyr. Jolanta Gadek 

[UwB, Białystok]     [Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jlawski8@gmail.com
mailto:dorota.rembiszewska@wp.pl

