Joachimas Lelevelis
Joachim Lelewel
ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis bei ateitis

i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii
2022 m. birželio 15–17 d. / 15–17 czerwca 2022 r.
Lietuvos mokslų akademija, Vilnius (Gedimino pr. 3) / Litewska Akademia Nauk, Wilno (Gedimino pr. 3)
Maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos
mokslų praeitis, dabartis bei ateitis. Konferencija skirta Joachimo Lelevelio vadovėlio, pavadinto Mokslai, padedantys
pažinti istorinius šaltinius (Nauki dające poznawać źródła historyczne) ir išleisto 1822 m. Vilniuje Zavadskio
spaustuvėje, 200-ųjų metų jubiliejui.
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Joachim Lelewel i przeszłość,
teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii. Konferencja będzie zorganizowana w dwusetną rocznicę
wydania podręcznika Joachima Lelewela pt. Nauki dające poznawać źródła historyczne, który ukazał się w 1822 r. w
Wilnie nakładem drukarni J. Zawadzkiego.
Konferenciją galite stebėti
ir nuotoliniu būdu / Konferencję
można obserwować i zdalnie:
https://us06web.zoom.
us/webinar/register/WN_
nGo0Azd3TAueeuaaYWd2fg

Konferencijos tezes/
Abstraktów:
https://www.istorija.lt/
konferencijos-tezes-abstraktykonferencji/886

Konferenciją parėmė / Konferencja wspierana przez:
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas / Prezydium Litewskiej Akademii Nauk
Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie
Lenkijos mokslų akademijos Mokslo ir technikos istorijos komitetas / Komitet Historii Nauki
i Techniki Polskiej Akademii Nauk
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Konferenciją finansuoja / Konferencja jest finansowana przez:
Lietuvos istorijos institutas / Instytut Historii Litwy

Konferencijos organizacinis komitetas / Komitet organizacyjny:
Lietuvos istorijos institutas / Instytut Historii Litwy
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka / Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk
Lenkijos mokslų akademijos L. ir A. Birkenmajerių mokslo istorijos institutas / Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów
Polskiej Akademii Nauk
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas / Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego
Varšuvos universiteto biblioteka / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Lenkijos mokslų ir menų akademijos biblioteka Krokuvoje / Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
Jogailos universiteto Krokuvoje Istorijos institutas / Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Lenkijos kultūros centras Paryžiuje – Sorbonos universitetas / Ośrodek Kultury Polskiej w Paryżu – Sorbonne Université
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