
 

UNIWERSYTET WARMI ŃSKO-MAZURSKI w OLSZTYNIE 
Instytut Historii i Stosunków Mi ędzynarodowych  

10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1  
http://www.uwm.edu.pl/historia/ , tel. 89 524 64 40, faks 089 527 36 12 

 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE 

Departament Współpracy Międzynarodowej 
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1   

http://www.warmia.mazury.pl, tel. 89 512 58 20, faks 89 512 58 29 
 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. 

 

Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa 
Africa – Regionalizm – International Cooperation 

Afrique – Régionalisme – Coopération Internationale 
 
 
Proponowany temat konferencji pozwoli skupić się na analizie bieŜących procesów 
społeczno-politycznych. Obecnie mamy do czynienia z ciekawym fenomenem, polegającym 
na działalności bardzo wielu róŜnorodnych organizacji regionalnych. Dlatego teŜ szczególnie 
zaleŜy nam na usytuowaniu proponowanej problematyki w kontekście zjawiska regionalizmu 
w Afryce.  
 
Proponujemy między innymi następujące zagadnienia problemowe:  
 

• wpływ zjawiska regionalizmu na procesy rozwojowe poszczególnych regionów 
Afryki  

• charakter procesów historycznych związanych z regionalizmem w Afryce (procesy 
endogenne, procesy egzogenne)  

• rola regionów afrykańskich oraz współpracujących ze sobą organizacji regionalnych 
w procesie poprawy sytuacji całego kontynentu w warunkach światowego kryzysu 
gospodarczego 

• współpraca międzynarodowa pomiędzy regionami w Afryce a pozostałymi aktorami 
czy podmiotami stosunków międzynarodowych 

• wpływ nowej „geopolityki post-Kaddafiego” na obecny kryzys regionalny w otwartej 
przestrzeni Sahelo-Saharyjskiej 

• inicjatywa „Global local Forum” i jej propozycje na rzecz rozwoju lokalnych 
społeczności afrykańskich  



 

 

Konferencja naukowa odbędzie się w Olsztynie 18 kwietnia 2013 roku.  
Język obrad: polski, angielski, francuski 
Koszty udziału w konferencji ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy. 
 
Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN. 
W ramach opłaty zapewniamy: 
- druk w t. 4 serii naukowej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” (artykuły, które uzyskają 

pozytywną recenzję) 
- materiały konferencyjne 
- obiad w dniu konferencji 
- okolicznościową kolację 
- przerwy kawowe 
 
Zgłoszenia tematu do 30 marca 2013 roku na adres: bara.ndiaye@uwm.edu.pl 
 
 
OPŁATA KONFERENCYNA 
 
Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł naleŜy wpłacić do dnia 15 IV 2013 r. na konto: 
 

92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 
 
wpisując w tytule wpłaty kod: 524 – 0403 – 1116  + Imię i nazwisko uczestnika. 
 
Przelewy zagraniczne: 
Bank handlowy w Warszawie S.A. 
IBAN: PL 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567  
Kod SWIFT: CITI PLPX. 
 
 
Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem faktury, proszone są o poinformowanie o tym 
fakcie do dnia 30 III 2013 r. (na adres: pawel.letko@uwm.edu.pl). W mailu prosimy 
o podanie danych, niezbędnych do wystawienia FV (nazwa instytucji, adres, NIP instytucji 
oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji). 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje:  
dr Bara Ndiaye, tel.  606 719 498  
fax: (89) 524 64 40 
e-mail: bara.ndiaye@uwm.edu.pl 



 

  

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Uczestnika konferencji naukowej nt. 

 
Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa 
____________________________________________________ 
Africa – Regionalizm – International Cooperation 
____________________________________________________ 
Afrique – Régionalisme – Coopération Internationale 
 

Olsztyn, 18 kwietnia 2013 roku 
 
Imi ę i nazwisko ………………………………………………………………………………... 
Tytuł, stopień naukowy ……………………………….………………………………………. 
Instytucja, stanowisko …………..…………………..……………………………................... 
……………………………………..………………………………………….………………… 
 
 
Temat: ……………….………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adres:……........................…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Tel. .................................................................................... 

E-mail: ............................................................................... 

 
 
Data ...............................                                              Podpis ………………….. 
 
 
 
 
 

 

Wypełnioną ankietę naleŜy odesłać w terminie do 30.03.2013 r. na adres organizatorów: 
 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM 
ul. Kurta Obitza 1 
10-725 Olsztyn 
dr Bara Ndiaye  
lub e-mailem na adres:  bara.ndiaye@uwm.edu.pl 
 


