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XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia” 
i  

Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro” 
 

29 czerwca - 2 lipca 2017 roku, Hotel “Domus Maria”, Aušros Vartų g. 12, Wilno, Litwa 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i Sympozjum! 

Wielodyscyplinarna Konferencja jest powołana by budzić synergię naukowców, pisarzy i artystów 
realizujących ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś pochyla się nad realizacją tychże ideałów w 
wybranym szczególnym regionie. 

SEKCJE: *1 - Wartości duchowe i wiara; *2 - Historia; sztuka i literatura; językoznawstwo; *3 - Edukacja, 
psychologia i środki masowego przekazu; *4 - Matematyka, informatyka, fizyka i inżynieria; *5 - 
Ekonomia, polityka, bezpieczeństwo i prawo; *6 - Zdrowie i nauki o życiu. 

ROCZNICE: Gdzie jesteśmy 600 lat po Konklawe w Konstancji, 200 lat po odejściu Tadeusza Kościuszki? 
Rocznice urodzin: Marii Konopnickiej (175.), Marii Skłodowskiej-Curie (150.), Józefa Piłsudskiego (150.). 
Inne rocznice doniosłych wydarzeń i wybitnych osób kształtujących kulturę i cywilizację europejską. 

TERMINY: do 31 marca - wczesne nadsyłanie streszczeń, do 15 maja - wczesna rejestracja; do 31 maja 
- późne nadsyłanie streszczeń; do 15 czerwca - późna rejestracja; do 29 czerwca - zgłoszenie pełnych 
artykułów. 

STRESZCZENIA spełniające wymagania techniczne (załącznik 1) i przyjęte przez Radę Programową 
będą opublikowane przed Konferencją/Sympozjum w serii Studium Vilnense A vol. 15 precursor. 

REJESTRACJA uczestnictwa w Konferencji/Sympozjum stanie się dokonana po wniesieniu opłaty 
(załącznik 2) na pokrycie kosztów wynajęcia sal i sprzętu multimedialnego, telekomunikacji, serwowania 
kawy/herbaty i t.p. podczas spotkania/przyjęcia powitalnego i przerw, zakupu materiałów konferencyjnych, 
publikacji drukiem i online streszczeń oraz programu Konferencją/Sympozjum.  

PRACE - Referaty zaprezentowane na Konferencji po recenzowaniu tekstu mogą być przyjęte do publikacji 
w tejże serii Studium Vilnense A. Jako wzorce artykułów można wziąć pliki z repozytorium PBN, np.:  

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/764342  https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/762807  
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/764015  https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/805623 

Artykuły zaprezentowane na Sympozjum po recenzowaniu mogą być opublikowane w Roczniku SNPL 
(zob. www: snpl.lt). Jeden zarejestrowany uczestnik może podać do druku jeden artykuł.  

ZAKWATEROWANIE: Hotel „Domus Maria” dysponuje pokojami dla uczestników ICSQL’21 ze zniżką 
o 10%. O rezerwację prosimy zwracać się bezpośrednio do hotelu pod adresem info@domusmaria.com 
możliwie najszybciej, biorąc pod uwagę zwiększony napływ turystów w połowie lata. 

 JĘZYK prezentacji ustnych oraz język zgłoszonych do druku artykułów tradycyjnie jest do swobodnego 
wyboru przez autorów, natomiast streszczenia, plakaty i napisy na prezentacjach Power Point powinny być 
przygotowane w języku angielskim. 

PRELIMINARZ ROZKŁADU: 
29 czerwca, 15:00 - Domus Maria (Aušros vartų g. 12) - rejestracja, ekspozycja plakatów; 16:00 – Msza 
Św. (Kaplica Ostrobramska), 17:00 - sesja inauguracyjna, 18:00 - prezentacja plakatów, 18:30 - 19:30 - 
przyjęcie powitalne. 30 czerwca: sesje, 9:00-17:00. 1 lipca: sesje, 9:00-17:00; kolacja konferencyjna - 
19:00. 2 lipca: sesja wyjazdowa (Pałac Balińskich-Śniadeckich w Jaszunach, 30 km od Wilna) 9:30-12:30. 

Za Konferencję: 
 
Romuald Brazis 
Profesor Fizyki 
Prezydent (Rektor) 
Universitas Studiorum Polona Vilnensis 

Za Sympozjum: 
 

Henryk Malewski 
Profesor Prawa 

Prezes 
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 



21. International Conference on the Science and Quality of Life, and Symposium „Vilnius region: past, present, future” 
29 June – 2 July, 2017, Vilnius, Lithuania. Call for papers 

 

kontakt:  
21icsq@uspv.lt 

	

 

 

 

Załącznik 1. “Wzorzec streszczenia” 

 

Imię Nazwisko, Dr hab., Profesor zw., Instytut Geologii, Uniwersytet Techniczny, ul. 
Akademicka 2, 44-100 Gliwice (Poland) 
e-mail: tom@ig.ut.edu.pl  
and  
Forename Name, DSc, Full Professor, Institute of Philosophy, 123 Spring Street, London SW01 
OBN (United Kingdom)  
e-mail: xxx.yyy@zzz.uk 

 
REPORT TITLE 
Use this form as a template and as a guidance. Abstract in English (~1500 characters with spaces) 
is necessary for international communication. Besides of this, in the tradition of our 
Conference&Symposium, the Authors are free to choose the native or other language of their 
report.  In such a case, the Authors are expected to submit both the abstract in English and its 
translation to their selected language. The abstracts accepted by the Programme Committee are to 
be printed in Studium Vilnense A vol 15 precursor and published online before the 
Conference&Symposium. Structure of abstracts: the authors’ forenames and names, their 
academic degrees (or PhD student, student), the names of their institutions with exact postal 
addresses, as well as e-mail addresses of the authors; report title - brief and comprehensive; 
theses, main results and conclusions; relevant disciplines (selected from UDC, or PACS, or 
SNOMED, or other standard classification systems); report type (one from the list: research 
report; viewpoint; case study; conceptual approach; art or technical account; literature review; 
general review) - required by the electronic systems of bibliographic data bases; finally - optional 
1-2 references. 
 
TYTUŁ KOMUNIKATU 
Formularz ten służy jako wzorzec i jako poradnik. Streszczenie w języku angielskim (~1500 
znaków ze spacjami) jest niezbędne do komunikacji międzynarodowej. Oprócz tego, zgodnie z 
tradycją naszej Konferencji & Sympozjum, autorzy mają swobodę wyboru ojczystego lub innego 
języka swojego komunikatu. W takim przypadku oczekuje się, że Autorzy zgłoszą zarówno 
streszczenie w języku angielskim, jak i jego tłumaczenie na ich wybrany język. Streszczenia 
zaakceptowane przez Komitet Programowy będą wydrukowane w Studium Vilnense vol 15 
precursor i opublikowane online przed Konferencją & Sympozjum. Struktura streszczenia: 
imiona i nazwiska autorów, ich stopnie akademickie (lub doktorant, student), nazwy instytucji z 
ich dokładnymi adresami pocztowymi, e-mail adresy autorów; tytuł komunikatu – krótki, ale 
trafny; tezy, główne wyniki i wnioski; właściwe dyscypliny (wybrane ze standardowych 
systemów klasyfikacyjnych UDC lub PACS, lub SNOMED, lub innych); typ komunikatu (jeden 
z wymienionych: raport z badań; punkt widzenia; studium przypadku; podejście koncepcyjne; 
projekt techniczny lub artystyczny; przegląd literatury; przegląd ogólny) - wymagany przez 
elektroniczne systemy danych bibliograficznych; wreszcie - ewentualne 1-2 referencje.	
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Załącznik 2. “Opłata rejestracyjna” 

 

Wysokość opłat: wczesna - 130 EUR, do 15 maja; późna - 170 EUR, od 16 maja do 15 czerwca, dla 
studentów - zniżka 50 %.  

Sposób opłaty: przelew bankowy SEPA na konto (IBAN) LT49 7044 0600 0127 6900  

Bank odbiorcy: SEB (LT-01103 Vilnius, Gedimino pr. 12) S.W.I.F.T. CBVI LT 2X 

Odbiorca: Universitas Studiorum Polona Vilnensis (USPV), Aguonu g. 22, 03212 Vilnius, Lithuania, tel. 
+37068561608.  

Przeznaczenie: ICSQL’21 conference fee, NAZWISKO (uczestnika) 

Reguła:  OUR - a payee pays SEB Bank and the foreign bank fees 

Prosimy przesłać skan dokonanego przelewu pod e-adresem 21icsq@uspv.lt, podając imię i nazwisko (lub 
nazwę instytucji) i adres płatnika, któremu należy wysłać fakturę stwierdzającą odbiór kwoty przez USPV. 

Uwaga: do opłaty rejestracyjnej nie wchodzą koszta obiadów i kolacji konferencyjnej; uczestnicy płacą za 
nie bezpośrednio dostawcom tych usług. 

 

 

 


