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Транскордоннe співробіТницТво 
Та спільний  європейський просТір: 

теорія, практика i нові можливості 

Współpraca  transgraniczna 
a Wspólna przestrzeń europejska: 

teoria, praktyka i nowe możliwości

kontakt:

oleksander gorbacz - przewodniczący komitetu 
organizacyjnego na Ukrainie.
 Adres: ul. Metropolity Andrzeja 5, 
                      IV korpus, pokój 211, Lwów  
 E-mail: gorbachon@gmail.com   
 Tel.: +38 (098) 444 87 64    

Wojciech Fabiszewski - przewodniczący komitetu 
organizacyjnego w Polsce.   
 Adres: ul.F. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn  
 E-mail: wojtek.fabiszewski@onet.eu  
 Tel.: +48 69 3813379

ІV українсько-Польський науковий форум 
ІV Polskо-UkraińskІе ForUm NaUkowe 

 inForMacje o puBlikacjacH

Uczestnicy Forum mogą opublikować 
abstrakty wystąpień konferencyjnych w zbiorze 
referatów (objętość do 5 stron), w zbiorowej 
monografii (objętość 22,5-25 tysięcy znaków), 
a także w specjalistycznym czasopiśmie 
naukowym «Humanistyczne Wizje».
Wymagania redakcyjne i techniczne dla 
publikacji, a także wzory formatowania tekstów 
zamieszczane są  w linkach poniżej:
                   http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-4 
                   http://science.lpnu.ua/uk/shv. 
Teksty powinny być napisane w jednym z 
języków roboczych Forum: polskim, ukraińskim 
lub angielskim, a także  odpowiednio 
sformatowane według wymagań  redakcyjnych i 
technicznych.
Publikacjom zostanie przydzielony  numer 
isBn. 
Uczestnicy Forum otrzymają publikacje 
(wybrane w formularzu aplikacyjnym) i certyfikat 
uczestnictwa w konferencji naukowej.
Odpowiedzialność za treść artykułów 
i wiarygodność dostarczonych informacji 
ponoszą autorzy.
Foldery, podpisane nazwiskiem i inicjałami autora / 
autorów należy  nadsyłać na adres e-mail:     
  - dla uczestników z Ukrainy:
                                             gorbachon@gmail.com  
  - dla uczestników z Polski: 
                                   wojtek.fabiszewski@onet.eu
 

Z poważaniem, Komitet organizacyjny 

Uniwersytet Narodowy «Politechnika Lwowska»
Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Nauk Politycznych 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Forum otrzymało  dofinansowanie  
z Programu „Naukowy Lwów”

вЕКТОР

Підкомітет з питань регіонального та 
транскордонного співробітництва між 
Україною та країнами ЄС Комітету з 
питань європейської інтеграції Верхо-
вної Ради України

Науково-аналітичний центр 
політичних досліджень «Вектор»

Міжнародний інститут освіти, 
культури і звязків з діаспорою

Oddział Olsztyński Polskiego 
Towarzystwa Nauk Politycznych

Львівський історичний музей 



DroDzy koleDzy!                                                                                                                          
Zapraszamy do udziału w IV Ukraińsko-

Polskim Forum Naukowym, które odbędzie się 
we Lwowie w dniach 7-8 czerwca 2018 r. Forum 
jest wspólnym projektem Instytutu Nauk 
Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Narodowego «Politechnika Lwowska» 
(Ukraina) oraz Instytutu Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie (Polska). Coroczne naukowe  
przedsięwzięcie jest skuteczną platformą do 
nawiązywania ukraińsko-polskich stosunków, 
zarówno na płaszczyźnie edukacyjno-naukowej 
jak i współpracy w instytucjach społeczeństwa 
obywatelskiego oraz władz państwowych 
różnych szczebli.   

Ratyfikacja układu o stowarzyszeniu i 
wprowadzenie ruchu bezwizowego między 
UE a Ukrainą otwierają nowe możliwości 
rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej. 
Tegoroczne forum ma na celu omówienie 
rzeczywistych problemów: politycznych, 
gospodarczych, bezpieczeństwa, środowiska, 
społeczno-kulturowych wymiarów współpracy 
transgranicznej, jej roli w budowaniu wspólnej 
przestrzeni europejskiej, a także opracowywanie 
propozycji realizacji ukraińskich aspiracji 
w zakresie integracji europejskiej oraz 
wzmocnienie polsko-ukraińskiej współpracy. 

oBszary teMatyczne ForuM

Prawno-polityczne aspekty  współpracy 
transgranicznej w Europie
Integracyjny/dezintegracyjny potencjał 
współpracy transgranicznej dlaUE
Współpraca transgraniczna w polityce 
regionalnej państw członkowskich UE  
Współpraca transgraniczna a prawno-
polityczny status społeczności lokalnych  
Paradyplomacja  europejskich regionów  
Aspektybezpieczeństwa współpracy transgra-
nicznej w Europie
Ekonomiczny wymiar współpracy transgra-
nicznej w Europie   
Socjokulturowe problemy współpracy trans-
granicznej w Europie   
Ekologiczne problemy współpracy transgra-
nicznej w Europie

W ramach Forum, odbędzie się debata 
«OkRąGŁY STÓŁ” na temat 

«podsumowanie funkcjonowania  pierwszego 
roku ruchu bezwizowego między ukrainą 

a ue: fakty, tendencje i zadania».

Ważne Daty 
i Warunki uczestnictWa

Data konferencji: 7-8 czerwca 2018 r. 
Miejsce: Lwów (główny  korpus Politechniki 
Lwowskiej, sala aktowa (główna aula), Lwów, 
ul. S. Bandery, 12).
języki  robocze konferencji: 
  polski, ukraiński, angielski  

rejestracja uczestników: 7 czerwca 2018 r. 
o godz. 10.00. 

zgłoszenie uczestnictwa: do 30 kwietnia 2018 
r. Należy wypełnić formularz aplikacyjny (link 
poniżej) 
                http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-4

termin nadsyłania abstraktów: do 30.04.2018 r.                                                        
termin nadsyłania artykułu do zbiorowej  
monografii:                       do 30.07.2018 r.                             
termin nadsyłania artykułu do czasopisma 
naukowego «Wizje humanistyczne»: 
                                                         do 20.10.2018 r.                        

termin opłacenia uczestnictwa: do 10.05.2018 r.          
składki organizacyjne dla uczestników z 
ukrainy wynoszą: 400 UAH - dla naukowców;                   
                                  200 UAH - dla studentów. 
składki organizacyjne dla uczestników z 
polski:                     300 Zł - dla naukowców;  
            200 Zł - dla doktorantów.     

Płatności dokonuje się po otrzymaniu 
potwierdzenia włączenia materiałów do 
programu forum. 
koszty przejazdu, zakwaterowania i 
wyżywienia ponoszą uczestnicy. 
       

Niezbędne dane do uiszczenia opłaty 
organizacyjnej są dostępne pod następującym 

linkiem:
http://science.lpnu.ua/forum-ua-pl-4/rekviziti-

dlya-oplati


