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III Studencka Konferencja Naukowa 
Kobieta w świecie postsowieckim 

 
 

PISMO INFORMACYJNE NR 1 
 
 

Cel, formuła i tematyka konferencji: 
Studencka Konferencja Naukowa „Kobieta w świecie postsowieckim” przeznaczona jest dla studentów 
studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także doktorantów. Jej celem jest zaprezentowanie 
zainteresowań oraz stanu badań młodych naukowców nad zagadnieniami dotyczącymi zmian  
w społeczeństwie i kulturze krajów wchodzących w skład byłego Związku Radzieckiego, a także państw 
pozostających pod jego wpływem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. Formuła 
konferencji została przewidziana jako kameralne spotkanie uczestników z ośrodków krajowych  
i zagranicznych, dające nie tylko możliwość wygłoszenia referatu, lecz również wzięcia udziału  
w ożywionej dyskusji związanej z nadrzędnym tematem konferencji. 
W ramach poruszanej tematyki proponujemy skoncentrować się na następujących zagadnieniach: 

− rola kobiet w polityce krajów postsowieckich, 

− wpływ kobiet na życie społeczne krajów byłego Związku Radzieckiego (powstanie  
i rozwój organizacji prokobiecych, zmiany w roli społecznej kobiety, ewolucja 
światopoglądowa kobiet), 

− kobieta w kulturze (wybitne pisarki, malarki, reżyserki). 
Zaproponowane tematy nie wykluczają innych oryginalnych ujęć. Czas przeznaczony na wygłoszenie 
referatu wynosi 15 minut. 
 

Termin konferencji: 28 marca 2015 r. 
 

Miejsce obrad:  
budynek Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55) 
 

Język roboczy konferencji: polski 
 

Opłata konferencyjna:  
organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej i zapewniają uczestnikom konferencji przerwę 
kawową oraz materiały konferencyjne. Dodatkowo uczestnicy mogą zamówić obiad w dniu obrad 
(opłata za obiad – gotówką podczas rejestracji). 
 

Zgłoszenia:  
wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór w załączeniu oraz na stronie internetowej  
konferencja-kobieta.blogspot.com) wraz z abstraktem wystąpienia w języku polskim (maksymalnie 200 
słów) należy przesłać na adres poczty elektronicznej konferencja_ug@wp.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22 lutego 2015 r. włącznie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji 
poszczególnych wystąpień na podstawie przesłanych abstraktów. Informację o włączeniu wystąpienia 
do programu konferencji lub jego odrzuceniu uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną. 
 

Certyfikat uczestnictwa i publikacja:  
wszyscy uczestnicy, którzy wygłoszą referat podczas konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa 
zawierający tytuł wystąpienia. Nie dopuszcza się udziału zaocznego w konferencji. Organizatorzy 



planują opublikowanie wygłoszonych referatów (w redakcji autorskiej) w tematycznym tomie 
pokonferencyjnym w formie elektronicznej. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów technicznych 
zostaną udostępnione po zakończeniu konferencji. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do 
wyboru artykułów przeznaczonych do publikacji. 
 

Zakwaterowanie: 
organizatorzy nie zapewniają noclegów. Propozycje zakwaterowania dla uczestników konferencji 
zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej konferencji. Koszty noclegów oraz wyżywienia 
ponoszą sami uczestnicy lub ich jednostki macierzyste. 
 

Dane kontaktowe: 
w razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy kierować je na adres poczty elektronicznej 
komitetu organizacyjnego konferencja_ug@wp.pl. Dodatkowe informacje i aktualności znajdą 
Państwo również na oficjalnej stronie internetowej konferencji pod adresem:  
konferencja-kobieta.blogspot.com  
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! 
 

Komitet Organizacyjny 
 
 


