
 
 
 

 
 
 

Lublin, 07.10.2022 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
jak uprzednio informowaliśmy, 

 

XXXVII LUBELSKA KONFERENCJA  
 

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi                  
i Ukrainie 

 

odbędzie się stacjonarnie w Muzeum Narodowym w Lublinie w dniach 7–8 listopada 
2022 r.  

 
Jesteśmy w trakcie konstruowania programu konferencji. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
rozpoczną ją połączone obrady sekcji I (prahistoria) i sekcji II (starożytność – czasy nowożytne), 
w których trakcie zaprezentowane zostaną referaty główne (zamawiane). Następnie, obrady 
prowadzone będą oddzielnie i równolegle w ramach dwóch wspomnianych sekcji.  
W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń zostaliśmy zmuszeni do nieznacznego zmodyfikowania 
czasu trwania wystąpień: 
– referat główny (zamawiany; połączone obrady sekcji I i II) – 25 minut 
– referat – 20 minut 
– komunikat – 15 minut. 
Tym samym prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych zmian w trakcie przygotowywania 
wystąpień. Program jest tak „napięty”, że wszelkie odstępstwa od planu skutkować będą 
znacznym wydłużeniem obrad i/lub brakiem możliwości zaprezentowania wszystkich wystąpień, 
czego zdecydowanie chcemy uniknąć. 
 
Osoby prezentujące wyniki swoich badań w formie posterów, prosimy o ich dostarczenie                    
w godzinach porannych pierwszego dnia konferencji. Tak jak już pisaliśmy, oferujemy również 
możliwość prezentacji posterów na stronie internetowej i stronie Facebook Instytutu 
Archeologii UMCS w Lublinie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie elektronicznej wersji 
posterów najpóźniej 3 listopada 2022 r.  



 
Inne ważne informacje 
 

 REZYGNUJEMY Z POBIERANIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ!!! Nie chcemy jednak 
rezygnować z pomocy Ukrainie, na który to cel mieliśmy przeznaczyć większą część 
środków z planowanej wcześniej opłaty konferencyjnej (100 zł ze 120 zł opłaty). Ze 
względu na problemy organizacyjno-prawne nie możemy jednak gromadzić tych środków 
na koncie bankowym. W związku z tym Osoby, które zechcą wesprzeć nas w tych 
działaniach, będą mogły dowolną kwotę zdeponować w specjalnie do tego celu 
przygotowanej skarbonce. Po zakończeniu konferencji poinformujemy Państwa                         
o wysokości zgromadzonych w ten sposób środków i dokładnym celu, na jaki zostaną 
przeznaczone.  
Pozostałe bezpośrednie koszty organizacji konferencji, w tym przerw kawowych, 
Organizatorzy pokryją ze środków własnych (nie zapewniamy obiadów). 

 
 Przypominamy, że pomimo stacjonarnej formuły konferencji planujemy również 

wideokonferencję na platformie Zoom (w czasie rzeczywistym), co umożliwi Kolegom                    
z Ukrainy lub osobom, które z różnych względów nie będą mogły pojawić się w Lublinie, 
udział w naszym wydarzeniu. Podkreślamy jednak, że dla osób z Polski taka forma 
uczestnictwa w konferencji przewidziana jest przede wszystkim dla tzw. uczestników 
biernych (bez wystąpień), którzy nie zdołają przyjechać do Lublina.  
Osoby, które nie zgadzają się na udostępnienie swojego wizerunku i prezentowanych 
materiałów w ramach wideokonferencji prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas                  
o tym fakcie.  

 
 

Z poważaniem 
 

W imieniu organizatorów:  
 

Barbara Niezabitowska-Wiśniewska  
 
 

 


