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Idea i cele konferencji
Współczesne badania historyczne pozwalają głębiej spojrzeć na rozwój regionalny w
państwie
polsko-litewskim
oraz wyszczególnić
specyfikę
regionów. Celem
międzynarodowej konferencji jest przedstawienie najnowszych badań naukowców z Litwy,
Polski, Białorusi i innych państw w dziedzinie historii lokalnej XVI-XVIII w., koncentrując
się zarówno na życiu politycznym społeczności szlacheckiej w Litwie i Koronie, jak i na
problematyce rozwoju prowincjonalnego miasta, dworu, wsi, oceniając historię konkretnej
miejscowości w szerokiej perspektywie chronologicznej i geograficznej.
Na konferencji, uwydatniając zarówno ogólne tendencje rozwoju Rzeczypospolitej Obojga
Narodów w okresie po unii lubelskiej, jak i różnice w rozwoju Korony Polskiej i Wielkiego

Księstwa Litewskiego oraz ich regionów, postaramy się wyjaśnić, jak bardzo uzasadnioną
jest utrwalona w historiografii teza o unifikacji struktur politycznych, ustroju społecznego,
rozwoju miast i gospodarki Litwy i Polski w okresie po unii lubelskiej.
Organizowana w Instytucie Historii Litwy konferencja jest kontynuacją rozpoczętego w 2015
r. przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk cyklu dyskusji
naukowców z Polski, Litwy i Białorusi na temat podobieństw i różnic życia politycznego
prowincji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII w.
Prelegenci i zgłaszanie tematów wygłoszeń
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Dane dotyczące uczestnictwa i
zgłaszania tematów wygłoszeń prosimy przesyłać dla organizatorów do 10 kwietnia 2016 r.
Dla prelegentów z zagranicy organizatorzy według możliwości pokryją koszty noclegu.
Oficjalne języki konferencji
Litewski i polski (tłumaczenie symultaniczne)
Możliwe jest również wygłoszenie odczytów w innych językach (bez tłumaczenia)
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