
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Colloqium Maius  

Koło Naukowe Historyków-Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 

Are pleased to invite you to the 10
th
 International Scientific Conference 

of Colloquia Russica series 

 

Diplomacy of Medieval Rus’ of the 10
th

–16
th

 cc.  

The conference will take place on October 9–11, 2019, 

Krakow, Poland 

 

Conference languages: all Slavic languages and English. 

Chronological range: the 10
th
–16

th
 centuries. 

 

Suggested subjects: 

 

– Diplomatic contacts of Rus' in the 10
th

–16
th
 cc. 

– Political, dynastic, military unions of the Rurikids 

– Diplomatic congresses of the princes of Rus’ 

– International acts of Rus’ 

– Rus’ international ambasies and missions 

– Rus’ international ambasies missions 

– Diplomatic correspondence 

– Diplomatic practices and protocols 

 

Participation in the conference: 

 

- The conference is directed mainly towards young researchers, but it is also open for students, 

graduates and PhD candidates. 

- During the conference there are planned: the sections with the reports, open lectures, round 

tables, as well as presentation of the latest scientific works of the history of medieval Rus’. 

- The academics that will give the open lectures, members of the debates are going to be invited 

individually by the organisers of the conference. 

- The date 30
th

 June 2019 is final for sending a filled-up application form (attachment no. 1) and 

the summary of your paper (1500-2500 signs). Incomplete forms or the ones without full 

personal data will not be accepted). Attention: it is necessary to send the abstracts in two 

versions – on the language speech and in English.  

- Please send your application forms and texts to: colloquia.rusica@gmail.com  

- The organisers of the conference reserve the right to make a selection from the reported papers. 

The list of accepted participants (papers/posters) will be announced until the 15
th

 July 2019. 

- The charge for participation is 20 Euro (80 zł) and it will be collected with the registration of 

participants during the opening of the conference. 

 

Additional information: 

 

- During the conference participants are provided with meals (lunch) and accommodation. 

- Participants bear their own journey costs.  

- The organizers provide the visa support to participants from outside the European Union 

- The report should not exceed 15 minutes 

- Every 4–6 lectures will be followed by a 15–30 minutes discussion. 

- The organisers provide translation of during the debates. 

- Publications from the conference will be delivered after it, in the volume of the Colloquia 

Russica Series I 
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- In order to being printed, your paper should be sent up to the November 30, 2019. The 

paper’s requirements will be submitted after the announcement of the list of participants. 

Attention: thetexts will be accepted for publication in Englisch, Polish, Ukrainian and 

Russian. 

- A variety of different cultural events is planned within the days of the conference. 

 
 

Coordinator of the conference: 

                                                                  Dr Vitaliy Nagirnyy 
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zapraszają na   

X Międzynarodową Konferencję Naukową  

z cyklu Colloquia Russica 

 

Dyplomacja Rusi średniowiecznej  

(X–XVI w.) 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 9–11 października 2019 roku,  

Miejsce konferencji: Kraków, Polska 

 

Języki konferencji: wszystkie jezyki słowiańskie i język angielski  

Zakres chronologiczny: X–XVI w.  

 

Proponowana tematyka: 

 

 Kontakty dyplomatyczne Rusi w X–XVI w.  

 Polityczne, dynastyczne, wojskowe sojusze Rurykowiczów  

 Zjazdy dyplomatyczne Rurykowiczów 

 Traktaty i umowy międzynarodowe Rusi  

 Ruskie poselstwa i misje zagraniczne  

 Dyplomatyczne misje na Ruś   

 Korespondencja dyplomatyczna 

 Praktyki i protokół dyplomatyczny etc.  

 

 

Uczestnictwo w konferencji: 

 

 Konferencja skierowana do rożnych pokoleń badaczy, uczestniczyć w niej mogą zarówno 

pracownicy naukowi jak i studenci oraz doktoranci. 

 W trakcie konferencji zaplanowane są panele referatowe, wykłady otwarte, debaty naukowe 

oraz prezentacja najnowszych prac naukowych z historii Rusi średniowiecznej.  

 Pracownicy naukowi mający wygłosić wykłady otwarte i uczestnicy debat będą zapraszani 

indywidualnie przez organizatorów. 



 Do dnia 30 VI 2019 r. należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

oraz abstrakt referatu (objętość abstraktu 1500-2500 znaków. Uwaga: formularze wypełnione 

częściowo lub zawierające niepełne dane nie będą rozpatrywane; abstrakty nie mogą 

przekraczać 2500 znaków). Abstrakty w językach słowiańskich muszą zawierać tłumaczenie 

na język angielski. 

 Zgłoszenia i teksty abstraktów prosimy wysłać na adres: colloquia.rusica@gmail.com 

 Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych referatów. Lista 

zakwalifikowanych osób (referatów i posterów) zostanie ogłoszona do 15 VIІ 2019 r. 

 Uczestników zobowiązuje opłata konferencyjna w wysokości 80 zł (20 euro), która będzie 

pobierana przy rejestracji w dniu otwarcia.  

 

Dodatkowe informacje: 

 

 W ramach konferencji uczestnicy będą mieli pokryte koszty zakwaterowania i wyżywienia w 

całości lub w części. 

 Koszty podróży ponoszą sami uczestnicy. 

 Organizatorzy zapewniają wsparcie wizowe uczestnikom spoza Unii Europejskiej.  

 Wystąpienie nie powinno przekraczać 15 min. 

 Po każdych 4–6 referatach odbędzie się 15–30 minutowa dyskusja. 

 Organizatorzy zapewniają tłumaczenie podczas debat naukowych.  

 Materiały konferencyjne będą wydane w dziesiątym tomie Colloquia Russica. Series I.  

 Materiały do druku należy dostarczyć najpóźniej do 30 listopada 2019 r. Wymagania do 

artykułów będą podane osobom zakwalifikowanym. Uwaga: teksty do druku można składać w 

językach: angielskim, polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.  

 Zaplanowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. 

 

 

Koordynator konferencji: 

Dr Vitaliy Nagirnyy 
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запрошують на    

X Міжнародну наукову конференцію  

з серії Colloquia Russica 

 

Дипломатія середньовічної Русі 

(X–XVІ ст.) 

 

Конференція відбудеться 9–11 жовтня 2019 року,  

Місце конференції: Краків, Польща 

 

Робочі мови: всі слов’янські мови й англійська  

Хронологічні рамки: X–XVІ ст.  
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Пропонована тематика: 

 

 Дипломатичні контакти Русі в X–XVI ст.  

 Політичні, династичні, військові союзи Рюриковичів  

 Дипломатичні зїзди руських князів 

 Міжнародні трактати і договори Русі  

 Руські закордонні посольства і миссії  

 Дипломатичні мисії на Русь   

 Дипломатична кореспонденція  

 Дипломатичні практики, протокол і т.п.  

 

Участь у конференції: 

 

- Конференція орієнтована на різні покоління дослідників. Участь у ній можуть приймати 

наукові працівники, а також студенти, випускники, аспіранти.  

- Під час конференції заплановані: секції з доповідями, відкриті лекції, круглі столи, а 

також презентація найновіших наукових праць з історії середньовічної Русі.  

- Лектори й учасники круглих столів будуть запрошені індивідуально організаторами 

конференції.  

- До 30 VІ 2019 необхідно прислати заповнену заявку (додаток 1) і тези виступу (від 1500 

до 2500 друкованих знаків). Заявки, заповнені частково або неправильно не будуть 

прийняті). Увага: тези потрібно надіслати у двох версіях – мовою виступу й 

англійською мовою.  

- Заявки і тексти тез просимо надсилати за адресою: colloquia.rusica@gmail.com   

- Організатори зберігають за собою право відбору тез. Список учасників конференції буде 

оголошено до 15 VІІ 2019.  

- Конференційний внесок складає 20 євро (80 злотих). Внески прийматимуться під час 

реєстрації учасників в дню відкриття конференції.  

 

Додаткова інформація: 

 

- Під час конференції організатори забезпечують учасників харчуванням (обіди) і житлом.  

- Проїзд оплачують самі учасники.  

- Організатори забезпечують візові підтримку учасникам з-поза Європейського союзу. 

- Виступ не повинен перевищувати 15 хвилин.  

- Після 4–6 виступів запланована 15–30-хвилинна дискусія.  

- Організатори забезпечать переклад під час наукових дискусій.  

- Матеріали конференції будуть видані у десятому томі Colloquia Russica. Series I.  

- Матеріали до публікації необхідно надіслати в оргкомітет не пізніше 30 листопада 2019 

р. Вимоги до оформлення текстів будуть подані після оголошення списку учасників. 

Увага: тексти до друку прийматимуться англійською, польською, українською та 

російською мовами.  

- Організатори планують насичену культурну програму.  

 

 

Координатор конференції: 

Др Віталій Нагірний 
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Приглашают к участию в    

X Международной научной конференции  

из серии Colloquia Russica 

 

Дипломатия средневековой Руси 

(X–XVІ вв.) 

 

Конференция будет проходить 9–11 октября 2019 года,  

Место конференции: Краков, Польша 

 

Рабочие языки: все славянские языки и английский язык  

Хронологические рамки: X–XVІ вв.  

 

Предлагаемая тематика: 

 

 Дипломатические контакты Руси в X–XVI вв.  

 Политические, династические, военные союзы Рюриковичей  

 Дипломатические съезды русских князей 

 Международные трактаты и договора Руси  

 Русские заграничные посольства и миссии  

 Дипломатические миссии на Русь   

 Дипломатическая кореспонденция  

 Дипломатические практики, протокол и т.п.  

 

Участие в конференции: 

 

- Конференция ориентирована на разные поколения исследователей. Участие в ней могут 

принимать научные работники, а также студенты, выпускники, аспиранты.  

- Во время конференции запланированы: секции с докладами, открытые лекции, круглые 

столы, а также презентация новейших научных работ с истории средневековой Руси.  

- Лекторы и участники круглых столов будут приглашены индивидуально 

организаторами конференции.  

- До 30 VІ 2019 необходимо прислать заполненную заявку (приложение 1) и тезисы 

выступления (от 1500 до 2500 печатных знаков). Заявки, заполненные неполностью или 

неправильно не будут приняты). Внимание: тезисы необходимо прислать в двух 

версиях – на языке выступления и на английском языке.  

- Заявки и тексты тезисов просим прислать на адрес: colloquia.rusica@gmail.com   

- Организаторы сохраняют за собой право отбора тезисов. Список учасников 

конференции будет оглашен до 15 VІІ 2019.  

- Конференционный взнос составляет 20 евро (80 злотых). Взносы будут приниматся во 

вемя реестрации учасников в день открытия конференции.  

 

 

 

Дополнительная информация: 

- Во время конференции организаторы обеспечат участникам питание (обеды) и 

проживание.  

- Проезд оплачивают сами участники.  
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- Организаторы обеспечат визовую поддержку участникам. 

- Выступление не должно превышать 15 минут.  

- После 4–6 выступлений запланирована 15–30-минутная дискуссия.  

- Организаторы обеспечат перевод во время научных дискуссий.  

- Материалы конференции будут изданы в десятом томе Colloquia Russica. Series I.  

- Материалы для публикации необходимо прислать в оргкомитет не позднее 30 ноября 

2019 г. Требования к оформлению текстов будут высланы заквалифицированным 

участникам. Внимание: тексты для печати будут приниматся на английском, польском, 

украинском и русском языках.  

- Организаторы планируют насищенную культурную програму.  

 

 

 

Координатор конференции: 

Др Виталий Нагирный 

 

 

 

 


