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Konferencijos idėja ir tikslai
Šiuolaikiniai istorijos tyrimai atveria kelius giliau pažvelgti į jungtinės Lenkijos ir Lietuvos
valstybės raidą regionuose, atskleisti regionų specifiką. Lietuvos istorijos institute rengiamos
tarptautinės konferencijos tikslas – pristatyti naujausius Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos ir
kitų šalių mokslininkų tyrimus XVI–XVIII a. lokalinės istorijos srityje susitelkiant tiek į
bajoriškosios visuomenės politinį gyvenimą Lietuvoje ir Karūnoje, tiek ir į provincijos
miestelio, dvaro, kaimo raidos problematiką, konkrečios vietovės istoriją vertinant plačioje
chronologinėje ir geografinėje perspektyvoje.
Konferencijoje, išryškinus tiek bendrąsias poliublijinės Abiejų Tautų Respublikos raidos
tendencijas, tiek ir Lenkijos karalystės bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, jų regionų

raidos skirtumus, bus siekiama išsiaiškinti, kiek pagrįsta yra istoriografijoje įsitvirtinusi tezė
apie Lietuvos ir Lenkijos politinių struktūrų, socialinės sąrangos, miestų raidos ir ūkio
unifikaciją laikotarpiu po Liublino unijos.
Lietuvos istorijos institute rengiama konferencija pratęsia 2015 m. Lenkijos mokslų
akademijos Istorijos instituto pradėtą Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų
diskusijų, skirtų Abiejų Tautų Respublikos provincijų politinio gyvenimo raidos panašumų
ir skirtumų XVI–XVIII a. problematikai, ciklą.
Prelegentai ir pranešimų temų deklaravimas
Maloniai kviečiame dalyvauti konferencijoje. Pranešti apie dalyvavimą ir atsiųsti
pranešimo temas organizatoriai prašo iki 2016 m. balandžio 10 d.
Iš užsienio atvykstantiems prelegentams organizatoriai pagal galimybes padengs nakvynės
išlaidas.
Oficialios konferencijos kalbos
Lietuvių ir lenkų (sinchroninis vertimas)
Galimi pranešimai ir kitomis kalbomis (be vertimo)
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