
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji 
naukowej Wilno i inne stolice europejskie przez pryzmat nauk pomoc-
niczych historii, która odbędzie się w dniach 15–16 czerwca 2023 r. 
w Instytucie Historii Litwy. Konferencja jest organizowana z okazji 
700-lecia Wilna. Na przestrzeni wieków Wilno przeżywało zarówno 
wzloty, jak i upadki, co wpływało na jego życie codzienne, które obej-
mowało szeroki zakres kontaktów (politycznych, gospodarczych, kul-
turalnych itp.) z obcymi państwami, ich stolicami i ich mieszkańcami. 
Wszystko to znalazło odzwierciedlenie w działaniach, historiach i lo-
sach mieszkańców Wilna i innych stolic europejskich, utrwalonych 
w różnych kształtach i uwiecznione w źródłach bardzo różnego ro-
dzaju. W historiografii przeszłość Wilna i innych stolic była i jest roz-
patrywana z różnych perspektyw, takich jak historia miejska, historia 
polityczna i geopolityczna, historia kultury itp. Celem tej konferencji 
jest spojrzenie na Wilno oraz historyczne, tymczasowe i współcze-
sne stolice innych państw europejskich, ich związki, podobieństwa 
i różnice w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz ich odgłosy i 
recepcje w czasach późniejszych przez pryzmat nauk pomocniczych 
historii: heraldyki, genealogii, sfragistyki, weksykologii, archeologii 
prawnej, dyplomatyki, paleografii, kodykologii, archiwistyki, biogra-
fistyki, demografii, chronologii, geografii historycznej i in.

Zapraszamy do wygłoszenia referatów nie tylko przedstawicie-
li nauk pomocniczych historii, ale także badaczy zajmujących się 
przeszłością Wilna i innych stolic europejskich w kontekście innych 
tematów.

Z a p ro s z e n i e  na  ko n f e r e n c j ę

WILNO i inne STOLICE EUROPEJSKIE  
przez pryzmat nauk pomocniczych historii

INST Y TU T HISTORII  LIT WY
BIBLIOTEKA NAUKOWA PAU i  PAN w Kr akowie
KOMISJA HER ALDYCZNA LIT WY

Czas wystąpienia – 20 min.
Języki konferencji: litewski, polski, angielski, 
niemiecki. Tłumaczenie symultaniczne nie jest 
przewidziane.
Konferencja odbędzie się w trybie mieszanym.
Planowana jest publikacja materiałów 
konferencyjnych.

Prosimy o poinformowanie, w jakim języku 
zostanie wygłoszony referat i przesłanie 
tematu oraz abstraktu (1500–1800 znaków ze 
spacjami) w języku prezentacji do organizatorów 
konferencji do 1 marca 2023 r. na adres:  
conference.vilnius700@gmail.com. 

Decyzja Komitetu Organizacyjnego zostanie 
przesłana autorom do 6 marca 2023 r.
Opłata za udział w konferencji nie jest 
przewidziana.
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