IX SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA
„Historia – Polityka – Kultura”

IX ПОЛЬСКО-РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
„История – Политика – Культура”

Szkoła jest organizowana od 2007 r. przez Studium Europy Wschodniej UW. Patronami dotychczasowych Szkół byli: Sokrates
Starynkiewicz, rosyjski generał, prezydent Warszawy w latach 1875-1892, niezwykle zasłużony dla stolicy, któremu Polacy dwukrotnie
z własnej woli i środków wystawiali pomnik, oraz Dmitrij Fiłosofow, rosyjski publicysta, przebywał w Polsce na emigracji od 1920 r.
działacz polityczny, bliski współpracownik Borysa Sawinkowa.
Patronem tegorocznej Szkoły jest Borys Sawinkow, rosyjski pisarz, polityk, rewolucjonista, przewodniczący Ludowego Związku Ochrony
Ojczyzny i Wolności, bardzo ceniony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Школа проводиться с 2007 г. Центром исследований Вoсточной Европы Варшавского Университета. Покровuтелями
предыдущих Школ были: Сократ Старынкевич, русский генерал, президент Варшавы в 1875-1892 гг., заслуженный для cmолицы,
которoму поляки дважды добровольно и за cboи cpeдcmba ставили памятник, a maкжe Дмитрий Философов, русский
публицист, пребывал в Польше нa эмиграции с 1920 г. Политический деятель, близкий соратник Бориса Савинкова.
Покровителем Школы в этом году являeтся Борис Савинков, российский писатель, политический деятель, революционер,
председатель Народного союза защиты родины и свободы, которого очень ценил Маршал Юзеф Пилсудский
.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Szkoły mogą być doktoranci, publicyści
i młodzi badacze zajmujący się naukowo szeroko rozumianą
problematyką polsko-rosyjską (przede wszystkim w aspekcie
historycznym, filologicznym, politologicznym, kulturoznawczym i religioznawczym).
2. Znajomość języka polskiego przez uczestników rosyjskich jest
pożądana, ale nie jest warunkiem uczestnictwa w Szkole.
Znajomość języka rosyjskiego przez polskich uczestników jest
nieodzowna.
3. Uczestnikiem Szkoły może być obywatel Polski lub Rosji,
który nie ukończył 30 roku życia.
4. Szkoła odbywa się w Warszawie i w Gdańsku. Rozpoczyna się
20 października i kończy 30 października 2016 r.
5. Program Szkoły przewiduje udział w wykładach i seminariach,
oraz wizyty w instytucjach państwowych, naukowych i organizacjach pozarz ą dowych. Programowi merytorycznemu
towarzyszy program turystyczny i kulturalny.
6. Ka ż dy uczestnik zobowi ą zany jest do przygotowania
i wygłoszenia półgodzinnego referatu w ramach seminarium.
7. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz częściowe
wyżywienie.
II. DOKUMENTY
1. Kandydaci winni nadesłać drogą elektroniczną na adres
wsl.studium@uw.edu.pl następujące dokumenty:
a) kwestionariusz kandydata Szkoły dostępny na stronie
www.studium.uw.edu.pl;
b) list motywacyjny zawieraj ą cy opis zainteresowa ń
naukowych kandydata i zrealizowanych przeze ń prac
z zakresu tematyki polsko-rosyjskiej;
c) curriculum vitae;
d) rekomendację promotora. Rekomendacja, zawierająca
podpis, pieczęć instytucji/organizacji i dane kontaktowe
osoby rekomendującej, winna być zeskanowana i nadesłana
w pliku jpg.
2. Wszystkie dokumenty winny by ć nades ł ane razem,
w jednej wiadomości, przygotowanej w języku polskim lub
rosyjskim.
3. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów: 10 września
2016 r.
III. WYNIKI REKRUTACJI I ZAPROSZENIA:
1. O wyniku rekrutacji kandydat zostanie powiadomiony drogą
elektroniczną najpóźniej 20 września 2016 r. Powiadomienia
zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany
w kwestionariuszu.
2. Zaproszenia dla zakwalifikowanych do udziału rosyjskich
s ł uchaczy Szko ł y, wystosowane przez Studium Europy
Wschodniej UW, zostan ą wys ł ane na adres podany
w kwestionariuszu (scan drogą mailową, a oryginał pocztą).
Prosimy o rozsyłanie i przekazywanie
tego folderu zainteresowanym

I. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Участниками школы могут быть аспиранты, пyблициcты
и молодые исследователи, занимающиеся польско-российской
проблематикой в широком понимании (прежде всего в области
истории, филологии, политологии, культурологии
и религиоведения).
2. Знание польского языка российскими участниками
приветствуется, но не является условием участия в Школе.
Знание русского языка польскими участниками является
обязательным.
3. Участниками Школы могут быть граждане Польши
и России, не достигшие 30-летнего возраста.
4. Школа проходит в Варшаве и в Гдaньcке. Школа начинается
20 oктября и заканчивается 30 oктября 2016 г.
5. Программа Школы включает в себя участие в лекциях
и семинарах, визиты в государственные и научные
учреждения и в неправительственные организации. Помимо
основной программы запланированы туристическая
и культурная программы.
6. Каждый участник обязан к началу Школы подготовить
получасовой семинарский доклад.
7. Организаторы обеспечивают проживание участников
и частичнoe питaниe.
II. ДОКУМЕНТЫ
1. Кандидаты должны прислать электронной почтой по адресу
wsl.studium@uw.edu.pl следующие документы:
а) заполненную анкету кандидата Школы, доступную
на сайте www.studium.uw.edu.pl;
б) мотивационное письмо, включающее в ceбя описание
научных интересов кандидата и подготовленных им
работ, связанных с польско-российской тематикой;
в) curriculum vitae;
г) рекомендацию научного руководителя. Рекомендацию,
с печатью инcтитyтa/ организации и контактными данными
рекомендующего лица, следует присылать в отскани
-рованном виде с расширением jpg.
2. Все документы должны быть присланы в одном
сообщении, подготовленные на русском или польскoм языках.
3. Окончательный срок присылки документов: 10 сентября
2016 г.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА И ПРИГЛАШЕНИЕ:
1. О результатах конкурса кандидаты будyт извещeны по
электронной почте не позднее 20 сентября 2016 г. Извещение
будет выслано на адрес электронной почты, указанный
в анкете.
2. Приглашения для российских слушателей Школы,
подготовленные Центром исследований Восточной Европы
ВУ, будут отправлены на почтовый адрес, указанный в анкете
(электронной почтой, a подлинник письмом).
Mы обращаемся c просьбой разослать и передать
этот буклет желающим

