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7-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija
REGIONAS: ISTORIJA, KULTŪRA, KALBA

2018 m. kovo 22–23 d.
Šiauliai

Humanitarinių tyrimų centras, vykdydamas tarpdisciplininius regiono istorijos, kultūros, kalbos,
paveldo, atminties tyrimus, 2018 m. kovo 22–23 dienomis rengia tarptautinę tarpdisciplininę
mokslinę konferenciją Regionas: istorija, kultūra, kalba.

Konferencijoje kviečiame dalyvauti įvairių sričių mokslininkus ir aptarti tiriamąjį objektą
skirtingais aspektais.

Siūloma konferencijos pranešimų tematika:

 Regiono tyrimų metodologijos ir metodai.
 Regionai istorijos tyrimuose.
 Kultūrinė ir komunikacinė atmintis regione.
 Regioninė politika.
 Regionai etnologijos, antropologijos ir kultūros tyrimuose.
 Regioninė tapatybė, mentalitetas, savimonė.
 Lingvistinė regiono samprata, teritoriniai ir socialiniai dialektai, kalbos ypatumai.
 Regioninė literatūra ir regioninis kūrėjas.
 Tradicinio ir šiuolaikinio taikomojo ir vaizduojamojo meno raiška regionuose.
 Dizaino sektoriaus plėtros galimybės regionuose.
 Regionai neformalaus meninio ugdymo kontekste.
 Muzikinio folkloro specifika regionuose.
 Profesionaliosios muzikos kūrimo, sklaidos ir percepcijos ypatumai regionuose.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.
Konferencijos dalyvio mokestis – 25 Eur (mokamas registruojantis, arba pavedimu:

Gavėjas: VŠĮ Šiaulių universitetas,
A/s LT767180000000141119,

AB „Šiaulių bankas“,
Banko kodas: 71800,
Įmokos kodas: 1824,

Įmonės kodas: 111951345,
Mokėjimo paskirtis:

Konferencijos Regionas: istorija, kultūra, kalba dalyvio registracijos mokestis.
Dalyvio, už kurį mokamas mokestis, vardas, pavardė).

Dalyvio anketų su pranešimo anotacija (200–300 žodžių) lauksime iki 2018 m. vasario 19 d.
Anketas siųsti adresu su.siaures.lietuva@gmail.com
Apie pranešimų įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki kovo 5 d.

mailto:su.siaures.lietuva@gmail.com


Užsitikrinus finansavimą konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai
įvertinti straipsniai bus spausdinami tęstiniame mokslo leidinyje Acta humanitarica universitatis
Saulensis, kuris yra referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse „Index Copernicus“ bei ,,MLA
International Bibliography“.

Straipsnių rengimo nurodymus rasite adresu:
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3865&Itemid=17854&lang=lt

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkė – doc. dr. Regina Kvašytė (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Nariai:
dr. Juris Ciganovas (Latvijos karo muziejus, Latvija)
prof. dr. Ėvaldas Daugulis (Daugpilio universitetas, Latvija)
prof. dr. Mihaela Koletnik (Mariboro universitetas, Slovėnija)
prof. dr. Henrichas Somas (Daugpilio universitetas, Latvija)
dr. Ana Stafecka (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija)
doc. dr. Simonas Strelcovas (Šiaulių universitetas, Lietuva)
prof. dr. Rytis Urniežius (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Ieva Kavaliauskaitė (Šiaulių universitetas, Lietuva)

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3865&Itemid=17854&lang=lt
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DALYVIO ANKETA

Užpildytą anketą iki 2018 m. vasario 19 d. prašome atsiųsti adresu su.siaures.lietuva@gmail.com

Vardas, pavardė …………............................................................

Organizacija ……………………………………………………...

Pareigos …………………….........................................................

Mokslo vardas, laipsnis …………................................................

Telefonai (darbo ir mobilus) ……………….................................

El. paštas ………............................................................................

Adresas …………………………………………………………..

Pranešimo tema …………………………………………………..

Pranešimo santrauka (200–300 žodžių))

Pranešimui reikalinga įranga .........................................................

Pageidauju apsigyventi (pažymėti X):

Bendrabutyje .................

Viešbutyje .................

Pastabos:

mailto:su.siaures.lietuva@gmail.com

