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SZANOWNI PAŃSTWO! 

W dniach 23–24 maja 2019 r. w Olsztynie odbędzie się V Polsko-Ukraińskie Forum 

Naukowe. Forum jest efektem współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutem Nauk Humanistycznych 

i Społecznych Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”. Tematem wiodącym 

tegorocznej edycji Forum będą współczesne relacje polsko-ukraińskie oraz integracja 

europejska. Zaproponowana problematyka odnosi się do aktualnych problemów polityczno-

społecznych. Efekty naukowe Forum, w zamierzeniu organizatorów, przyczynią się do 

merytorycznego wzmocnienia dyskursu w obszarze stosunków międzynarodowych sensu 

largo, a zwłaszcza polsko-ukraińskich.  

Organizatorzy kierują zaproszenie do udziału w V. Polsko-Ukraińskim Forum 

Naukowym zwłaszcza do pracowników naukowych i przedstawicieli organów władz 

publicznych, podejmujących w swoich badaniach, dydaktyce oraz pracy zawodowej 

problematykę relacji polsko-ukraińskich, jak również tych, których zainteresowania 

ukierunkowane są na szeroko pojmowaną integrację europejską. 

W programie V Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego zaplanowano dwie sesje: 

 23 maja 2019 r.  – sesja plenarna oraz spotkanie przedstawicieli polskich 

i ukraińskich władz i ośrodków naukowych przy „Okrągłym Stole”. Debata poświęcona 

zostanie zwłaszcza kwestiom mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie.  

 24 maja 2019 r. – obrady w panelach tematycznych. 

 

Szczegółowy program Forum zostanie przedstawiony w terminie do 8 maja 2019 r. 

Obrady V Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego będą prowadzone w Auli Centrum 

Ekspozycyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Stara Kotłownia”, 

ul. Prawocheńskiego 9. 

 

Języki konferencji: polski, ukraiński, angielski 

Uwaga! Organizacja pobytu oraz koszty z tym związane (m.in. podróż, 
zakwaterowanie/noclegi, wyżywienie) pokrywane są indywidualnie przez uczestników. 
Pragniemy nadmienić, iż obok miejsca obrad konferencji znajdują się liczne lokale 
gastronomiczne oraz szeroka baza noclegowa.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

*ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Aby wziąć udział w konferencji należy do dnia 30 kwietnia 2019 r. wypełnić 

internetowy formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/80uaR5gEe5wChxbx1  

 
UWAGA! Aby formularz rejestracyjny działał prawidłowo należy niniejszy list informacyjny 

pobrać na dysk i dopiero wówczas uruchomić hiperłącze. Próby otwarcia formularza z pozycji 
przeglądarki internetowej mogą zakończyć się niepowodzeniem. 

https://goo.gl/forms/80uaR5gEe5wChxbx1


 

*KOSZT UCZESTNICTWA 
 

Opłata za uczestnictwo:  300 zł – płatne do 30 kwietnia 2019 r. 

250 zł – opłata konferencyjna dla członków PTNP  

250 zł – opłata konferencyjna dla doktorantów 

200 zł – opłata konferencyjna dla studentów 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosków, które nie 

spełniają powyższych wymagań. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy do dnia 

30.04.2019 r. uiścić opłatę za uczestnictwo. 

 

UWAGA! W związku z tym, iż wpłaty dokonywane będą na subkonto uniwersyteckie, 
organizatorzy konferencji nie mają możliwości weryfikacji, czy dany uczestnik dokonał 
wpłaty. Należy wobec tego niezwłocznie po dokonaniu wpłaty wysłać na adres e-mail 
organizatorów (forum.naukowe@gmail.com) wiadomość z dołączonym do niej potwierdze-
niem (akceptowane formy potwierdzenia to pobrany ze strony banku plik w formacie pdf, 
skan lub wyraźne i czytelne zdjęcie blankietu wpłaty). 

DANE DO PRZELEWU: 

Numer konta: 39 1030 1986 2700 0000 1988 0072 

W tytule wpłaty należy podać: 19.880.072-500, imię i nazwisko, opłata V P-UFN 

(Wzór: 19.880.072-500, imię i nazwisko, opłata V P-UFN) 

UWAGA! Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać organizatorom do 30.04.2019 r. 

drogą elektroniczną forum.naukowe@gmail.com  

*INFORMACJE NT. PUBLIKACJI 

 Po V Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym planowane jest wydanie monografii 

naukowej. Publikacja opatrzona zostanie numerem ISBN. 
 Artykuły o objętości ok. 20 – 30 tys. znaków, napisane w jednym z trzech języków: 

polskim, ukraińskim  lub  angielskim, a także zgodne z zamieszczonymi wymogami. 
 Ostateczny termin nadsyłania gotowych artykułów:  30 czerwca 2019  r. 
 Teksty przesłane po upływie ww. terminu nie zostaną opublikowane. 
 Informacja o zakwalifikowaniu tekstu do publikacji:  do 30 września 2019 r. 
 Planowany termin ukazania się publikacji:  listopad/grudzień 2019 r. 
 Na podany adres należy wysyłać także pliki zapisane w edytorze Word i nazwane 

nazwiskiem autora/ów oraz inicjałem imienia. W tytule wiadomości prosimy o wpisa-
nie: „Artykuł do monografii po V P-UFN”. Np. Kowalski J., Artykuł po V P-UFN. 

 Niezależnie od liczby autorów, na każdy jeden artykuł przypada jeden egzemplarz 

książki. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy książki w cenie 
ok. 50 zł/szt.  

 Odpowiedzialność za poprawność i treść artykułów ponoszą autorzy. W przypadku 
rażących błędów teksty zostaną odesłane z powrotem w celu ich wyeliminowania bądź 
też całkowicie odrzucone. 
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WYMOGI EDYTORSKIE 
 

1) Microsoft Word. Format pliku .DOC lub .DOCX; 
2) Artykuł o objętości 20 – 30 tysięcy znaków (ze spacją), interlinia 1,5, marginesy 2 cm., 

czcionka 12, Times New Roman (włącznie z przypisami)  
3) Informacje o autorze: w lewym górnym rogu: pogrubioną czcionką imię i nazwisko 

oraz przypis dolny (tytuł/stopień naukowy; imię i nazwisko, afiliacja – nazwa uczelni; 
adres e-mail autora/ów). 

4) Tytuł artykułu, streszczenia oraz słowa kluczowe: w języku polskim/ukraińskim 
i angielskim. 

5) Przypisy dolne: Times New Roman, czcionka 10, interlinia 1,0 
6) Bibliografia na końcu artykułu – czcionka 11, interlinia 1,0. Pogrubione słowo 

„Bibliografia” oraz interlinia 1,15 w tym wierszu (układ alfabetyczny) 
7) Tabele, wykresy, rysunki i in. – wysoka jakość i rozdzielczość,  czarno-białe, czytelne 

oraz starannie przygotowane. 
 

UWAGI DOTYCZĄCE PISOWNI, PRZYPISY, BIBLIOGRAFIA 
 

 Daty zapisywane w postaci: 4 czerwca 1989 r. (skrócenie słowa „rok”). Dekady 
i stulecia: lata 80. XX w. (skrócenie słowa „wiek”). 

 Imiona i nazwiska w tekście głównym zapisywane w postaci: J. Kowalski, przy czym 
każdorazowo pierwsze wspomnienie na temat danej osoby powinno być zapisywane 
w pełnym brzmieniu, np. Jan Kowalski. 

 Świadome odmienne stosowanie znaku łącznika (-) oraz myślnika (–). Przykładowo, 
nazwiska dwuczłonowe pisać należy przy użyciu łącznika, np. T. Łoś-Nowak, natomiast 
w przypadku rozdzielania części zdania – należy używać myślnika (po obu stronach 
znaku znajduje się spacja). 

 Zastosowanie kursywy: obce słowa, nazwy wydarzeń, tytuły książek itp.  

 Zastosowanie pogrubienia: dla terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia, 
a także tytułów, podrozdziałów itp. 

 Cytowania: z zastosowaniem cudzysłowu (np. „xxxx”) i bez użycia kursywy. 

 Inne zastosowanie cudzysłowu: „tytuły czasopism”, „pojęcia wprowadzane/ 
zapożyczone od innych autorów”. 

 

PRZYPISY 
 

1) Przypis odnoszący się do kilku źródeł (np. „Zob.”, „Por.”, „Szerzej” itd.) – każdą 
pozycję należy oddzielić za pomocą średnika. 

2) Obowiązujące skróty:  
a) red. – redakcja; por. – porównaj; zob. – zobacz; dz. cyt. – dzieło cytowane 

(w przypadku polskojęzycznych tekstów). Teksty anglojęzyczne: ed./eds., See, More 
about, op. cit., Ibidem, Idem, itd.). 

3) Przykłady przypisów:  

 Kolejny przypis z tego samego źródła i tej samej strony: Tamże; Tamże, s. 99. 

 Przypis odnoszący się do cytowanego już wcześniej źródła: R. Kuźniar, dz. cyt., s. 50. 

 Drugie i kolejne cytowania źródła danego autora: R. Kuźniar, Polityka…, s. 30. i  

 Przypis odsyłający do innych źródeł: Por. R. Kuźniar, dz. cyt. s. 50; Zob. R. Kuźniar, 
dz. cyt., s. 99-109. 



 

4) Książki: 
R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 18. 
S. Opara, Pojęcie polityki, w: Podstawowe kategorie polityki, red. S. Opara, 

D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Olsztyn 2005, s. 41. 
5) Słowniki, encyklopedie itp.: 

Słownik pojęć i tekstów kultury, red. E. Szczęsna, Warszawa 2002, s. 53. 
6) Czasopisma: 

B. Wiśniewski, Wybrane wątki dyskusji nad erozją potęgi Stanów Zjednoczonych, „Sprawy 
Międzynarodowe” 2011, nr 1, s. 29.  
7) Dzienniki 

M. Kruczkowska, Młody naukowiec, „Gazeta Wyborcza”, 5.04.2013, nr 80, s. 14. 
8) Tygodniki/Dwutygodniki:  

C. Łazarewicz, Słodko nie było, „Wprost” 2014, nr 51-52, s. 45. 
9) Strony internetowe: W przypadku zbyt długich linków do stron WWW niekorzystnie wpływających na estetykę 

przypisu rekomendujemy skorzystanie z serwisu służącego do ich skracania – tinyurl.com  

P. Tyrpa, K. Frączek., P. Pilarski, Odnawialne źródła energii, „Energiaodnawialna.pl”, 
http://tinyurl.com/joao8yn (dostęp: 1.05.2015). 

 

BIBLIOGRAFIA 

1) Pozycje bibliograficzne ułożone powinny być w porządku alfabetycznym, bez 

numerowania i podziału na kategorie (np. akty prawne, prasa, źródła internetowe, 
leksykony itd.) 

2) Wcięcie w pierwszym wersie danej pozycji bibliograficznej 0,75 
3) Bibliografia powinna być sporządzona starannie, według wzoru: 

 Publikacje jednego autora: 
Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012. 

 Publikacje pod redakcją: 
Podstawowe kategorie polityki, red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, 
A. Żukowski, Olsztyn 2005.  

 Artykuły w czasopiśmie: 
Wiśniewski B., Wybrane wątki dyskusji nad erozją Stanów Zjednoczonych, „Sprawy 

Międzynarodowe” 2011, nr 1, s. 29-46. (wpisujemy zakres stron artykułu!) 
Horzela P., Równik w nogach już mam, „Wprost” 2014, nr 51-52, s. 62-64. 

 Źródła internetowe: 
Jeśli dane źródło posiada autora oraz tytuł to dane te należy podać!  

Tyrpa P., Frączek K., Pilarski P., Odnawialne źródła energii, „energieodnawialne.pl”, 
http://tinyurl.com/joao8yn.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z: 

dr Roman Kordonski, Instytut Nauk Politycznych, UWM w Olsztynie, 

e-mail: r.kordonski@gmail.com lub roman.kordonski@uwm.edu.pl 

tel.: 797 233 905 

dr Oleksandr Gorbach, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych,  

Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, 

e-mail: gorbachon@gmail.com 

lub napisać na adres e-mail: forum.naukowe@gmail.com 
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