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ZAPROSZENIE
Zakład Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki Uniwersytetu
Warszawskiego
Kształtowanie

serdecznie
się

ładu

zaprasza

na

konferencję

demokratycznego

w

naukową

państwach

–

Europy

Środkowej i Bałkanów. Szanse i zagrożenia. Konferencja odbędzie się w
dniu 15 kwietnia 2015 roku (środa) w Sali Brudzińskiego, Pałac
Kazimierzowski, od godziny 10.00.
Mija 25 lat od zasadniczych przemian ustrojowych w regionie Europy
Środkowej i Bałkanów. Nauki społeczne w latach 90 XX wieku dość
optymistycznie

analizowały

zachodzące

procesy

transformacyjne,

kształtowanie instytucji demokratycznych i rynkowych wydawało się być
pewne i niepodważalne, a efekty zmian miały być dostrzegalne szybko i
bezboleśnie. Doświadczenia minionych lat pozwalają na bardziej wyważone i
umiarkowane opinie. Nie uformował się bowiem jeden model przeobrażeń
ustrojowych w omawianych państwach, wynikało to ze zróżnicowanych
przesłanek wewnętrznych i zewnętrznych. O ile w kilku przypadkach możemy
posługiwać się terminem tzw. Udanej transformacji, to w pozostałych
państwach zarówno procesy demokratyzacyjne, jak i zmiany gospodarcze
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napotykały na liczne trudności, a ich efekty nawet współcześnie nie są
jednoznaczne. Przeszłość nakłada się na teraźniejszość, ożywają dawne
konflikty narodowościowe, stopień rozwoju instytucji demokratycznych jest
zróżnicowany.
Dlatego Instytut Europeistyki UW proponuje podjęcie naukowej
refleksji nad stanem przemian ustrojowych w państwach Europy Środkowej i
Półwyspu Bałkańskiego. Pozwoli ona na wskazanie podobieństw w
zachodzących

procesach,

transformacyjnych.

Nasze

jak

i

ukazanie

zaproszenie

odmiennych

kierujemy

do

wariantów
środowiska

politologicznego i prawniczego, do osób podejmujących refleksję naukową w
przedmiocie omawianego regionu.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji jest prof. UW
dr hab. Jacek Wojnicki, natomiast obowiązki sekretarza konferencji pełni
mgr Siarhei Charniauski. Telefon kontaktowy 881-923-881, a adres
mailowy: czarniański@gmail.com.
Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych. W ramach opłaty
organizatorzy zapewniają obiad oraz wydanie recenzowanej publikacji
pokonferencyjnej. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres sekretarza konferencji
do 20 marca 2015 roku.
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