
ZAPROSZENIE 

 

Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności,  

Komisja Medioznawcza Polskiej Akademii Umiejętności,  

Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  

Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Ukrainy  

oraz  Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu 

zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną 

Między Unią Europejską a Eurazją.  

Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń,  

która odbędzie się  

w dniach 23-24 listopada 2017 roku w Krakowie  

 

Przedmiot i cele konferencji  

 Upadek Związku Radzieckiego w 1991 r. dał jego byłym republikom możliwość samodzielnego 

bytu państwowego, ale jednocześnie postawił przed nimi liczne zadania: zmusił do określenia nowego 

modelu systemu politycznego, zmiany koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego, zdefiniowania 

zasad bezpieczeństwa wewnętrznego i  zewnętrznego w nowej sytuacji międzynarodowej. 

Realizacja tych zadań napotykała liczne trudności. Nowe państwa musiały zmierzyć się  

z kryzysem gospodarczym; przejść do gospodarki rynkowej; zapewnić bezpieczeństwo energetyczne; 

wyznaczyć nowe kierunki i formy współpracy regionalnej i międzynarodowej; zbudować pokój 

społeczny, zdefiniować prawa mniejszości narodowych; rozwijać społeczeństwo obywatelskie; 

zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne i integralność terytorialną. Procesy te zachodziły w przestrzeni 

między rozszerzającą się Unią Europejską a Rosją poszukującą nowych form współpracy z byłymi 

republikami radzieckimi. Jedynie państwa bałtyckie w zdecydowany sposób postanowiły wejść do Unii 

Europejskiej i NATO. Pozostałe stanęły przed dylematem dostosowania się do wymogów integracji 

europejskiej, lub pozostania w strefie oddziaływań Rosji. Debata publiczna nad wyborem drogi 

współpracy wielokrotnie prowadziła do wewnętrznych napięć, konfliktów, a nawet rewolucji. Proces 

ponownego zdefiniowania przestrzeni poradzieckiej jeszcze się nie zakończył.  

 Celem konferencji jest dokonanie bilansu niepodległości Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji, 

Białorusi, Mołdawii, Ukrainy oraz Gruzji, ocena ich stabilności wewnętrznej, zdolności do zapewnienia 

szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w przestrzeni między Unią Europejską 

a Rosją.  

 

Komitet organizacyjny 

Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka 

Doc. dr nauk politycznych Sergiusz Rudnicki  

Dr hab. Agnieszka Kastory 

Dr Rafał Woźnica 



Informacje organizacyjne 

 Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 listopada 2017 roku w Krakowie (czwartek i piątek), 

przy ul. Sławkowskiej 17. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.   

Organizatorzy zapewniają: 

– wyżywienie (dwa obiady i kolację); 

– jeden nocleg; 

– publikację dostarczonego tekstu. 

 

Ważne terminy: 

Udział w konferencji wraz z tytułem referatu prosimy zgłaszać do 10 września 2017 roku.  

Opłatę konferencyjną prosimy realizować do dnia 30 września 2017 roku na rachunek:  

Polska Akademia Umiejętności, ul Sławkowska 17, 31–016 Kraków 

Bank PEKO SA  

PL 02 12 40 4722 1111 0000 4849 7314, z dopiskiem Eurazja 2017 

 

Prosimy o nadesłanie streszczenie wygłaszanego referatu do 1 października 2017 roku.   

 

 

 

Kontakt  

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego prosimy kierować na adres 

elektroniczny:  

agnieszka.kastory@uj.edu.pl 

agnieszka.kastory@gmail.com 

woznicar@op.pl 
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Formularz zgłoszeniowy 

 

Imię i nazwisko, tytuł naukowy………………………………………………………….……… 

Tytuł referatu…………………………………………………………………………………….  

……………………………….…………………………………………………………………..  

Adres do korespondencji najlepiej elektroniczny…………….………………………………..... 

Dane o instytucji wysyłającej (pełny adres i numer NIP)………………………………….……  

……………………………………………………………………………………………..…….  

Informacja, czy potrzebny jest nocleg z 23 na 24 listopada.   

 

 

 

 

 


