
 

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

Warszawskie Towarzystwo Naukowe 

Serbski institut z. t. Budyšin 

Institut za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity 

 

zapraszają 

 

na konferencję 

 

Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne  

w Europie 

która odbędzie się w Warszawie, w dniach 10.–11.  marca 2011 roku 

w Pałacu Staszica  

Warszawa, ul. Nowy Świat 72 

 

Prosimy o przysłanie do 31.01.2011 r. – na adres przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego 

konferencji – tematu referatu,  krótkiego streszczenia oraz informacji o potrzebie dokonania 

rezerwacji hotelu w pokoju jedno lub dwuosobowym, w tym też o terminie przyjazdu i 

wyjazdu. Goście konferencji będą zakwaterowani w hotelach Uniwersytetu Warszawskiego 

„Hera”  i  „Sokrates”. 

Organizatorzy nie przewidują pobierania opłaty konferencyjnej. Staramy się o zapewnienie 

państwu referentom z zagranicy dwu bezpłatnych noclegów, a referentom z Polski jednego 

bezpłatnego noclegu. W razie potrzeby dłuższego pobytu, uczestnicy konferencji będą 

korzystali ze specjalnej ulgowej opłaty za noclegi dla gości Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dokładniejsze informacje prześlemy w kolejnych komunikatach. 

Komitet Organizacyjny  

dr Ignacy Maciej Doliński     dr Elżbieta Wrocławska  

        (przewodnicząca) 

i.m.dolinski@wp.pl       ewroclawska@ispan.home.pl  

i.m.dolinski@gazeta.pl       hilza@gazeta.pl  

 

mgr Bożena Itoya      dr Nicole Dołowy-Rybińska 

bozena_itoya@wp.pl      nicoledolowy@gmail.com  



 

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

Warszawskie Towarzystwo Naukowe 

Serbski institut z. t. Budyšin 

Institut za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity 

 

přeprošuja 

 

na konferencu 

 

Serbja a druhe rěčne, kulturne a etniske mjeńšiny  

w Europje 

kotraž wotměje so we Waršawje, 10.–11.  měrca 2011 

w Pałacu Staszica  

Warszawa, ul. Nowy Świat 72 

 

Hač do 31.01.2011 prosymy wo připósłanje temy referata,  krótkeho zjeća na adresu 

předsydki organizaciskeho komiteja konferency kaž tež wo informaciju, hač je trěbna 

hotelowa rezerwacija w jedno- abo dwuwosobowej stwě, a wo terminje přijězda a wotjězda. 

Hosćo konferency budu zaměstnjeni w hotelach Waršawskeje uniwersity „Hera” a  

„Sokrates”. 

Organizatorojo njeplanuja zběranje konferencneho popłatka. Staramy so wo zawěsćenje 

dweju darmotnych nóclěhow za wukrajnych a jednoho darmotneho nóclěha za pólskich 

referentow. Je-li dlěše přebywanje trěbne, poskićeja so hosćom konferency nóclěhi za 

zniženu płaćiznu, předwidźanu za hosći Waršawskeje uniwersity. Dokładniše informacije 

pósćelemy w sćěhowacych wokolnikach. 

Organizaciski komitej  

dr Ignacy Maciej Doliński     dr Elżbieta Wrocławska (předsydka) 

i.m.dolinski@wp.pl       ewroclawska@ispan.home.pl  

i.m.dolinski@gazeta.pl       hilza@gazeta.pl  

 

mgr Bożena Itoya      dr Nicole Dołowy-Rybińska 

bozena_itoya@wp.pl      nicoledolowy@gmail.com  

 


