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Studium Europy Wschodniej UW 
zaprasza na czwartą konferencję

5-6 grudnia 2019

Pałac Potockich, Sala Balowa
ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa



Czwartek, 5 GRUDNIA

9.00-10.00  Rejestracja uczestników

10.00   Otwarcie Konferencji 
   dyr. Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej UW

 david kolbaia, kierownik specjalizacji Kaukaskiego w Studium Europy Wschodniej UW

Sesja I (10.00-12.30)
prowadzenie: david kolbaia (WarszaWa)

Michał ŻejMis (WarszaWa)
Emigracja z niepodległej Gruzji (1991-2019)

Piotr sieniawski (WarszaWa) 
The georgian law on occupied territories: success or failure?

krzysztof zarecki (WarszaWa)
Gruzińska wojna domowa 1991-1993 - zbrojna próba uratowania prezydentury Zwiada Gamsachurdiego

łukasz BejMa (Poznań)
Uchodźstwo wewnętrzne w Gruzji jako konsekwencja wojny w Osetii Południowej z 2008 roku.  

Życie przesiedleńców wewnętrznych na przykładzie funkcjonowania osiedla IDPs Tserovani  
w regionie Mccheta - Mtianetia w Gruzji

agnieszka toMczyk  (WarszaWa)
Sytuacja osób wewnętrznie przesiedlonych z Osetii Południowej na przykładzie obozu w Szawszwebi

12.30-14.00 - Przerwa obiadowa

Sesja II (14.00-16.30)
prowadzenie: rigels Halili (Warszawa)

ivan ulises kentros klyszcz (TarTu)
The North Caucasus and the international system: actor or subject?

anzhelika savchuk (WroclaW)
Information war in the Caucasus region and Ukraine in a comparative way.  

Emphasis of the Russian factor influence



lilit hayraPetyan (WarszaWa)
The “Big Brother” and the Caucasus: between power and fear

Michael cole (TarTu)
Russian influence on far-right discourses in Georgia

anzhela Mnatsakanyan (WarszaWa)
Life after independence. Foreign military policy of Post-Soviet country: Armenia case study

Marcin szałajski (WarszaWa)
Towarowa wymiana handlowa Gruzji w obliczu rosyjskiego embarga 2006-2013

Piątek, 6 GRUDNIA

Sesja III (10.00-12.30)
prowadzenie: toMasz knothe (Warszawa)

krzysztof fedorowicz (Poznań)
System wyborczy w Armenii w procesie transformacji ustrojowej – doświadczenia obszaru poradzieckiego

Meri Muradyan (Yerevan)
Institutional development in the Caucasus and prospects for Armenia

jarosław kit (lublin)
Górski Karabach – reaktywacja konfliktu

GriGori ayvazyan (Yerevan)
On the issue of the religious situation in Udi community of Azerbaijan in the context of the Karabakh conflict

12.30 – 12.45 - przerwa kawowa

Sesja IV (12.45-14.45)
prowadzenie: wiktor ross (WarszaWa)

zofia kwiatkowska (Toruń)
Salome Zurabiszwili - realna zmiana czy przypadkowy wybór?
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renata król-Mazur (KraKóW)
Czy w Armenii miała miejsce rewolucja? Bilans  półtorarocznych rządów Nikola Pasziniana

saloMe tsagareishvili (Tbilisi)
The Change of historical narratives in the modern South Caucasus

nino gozalishvili, silagadze givi (budapesT)
Extreme political polarisation as a threat to the process of democratisation: case of Georgia

liana isayan (Yerevan)
About social capital and its relationship with economic growth (in the Caucasus)

14.45 – 15.00 - przerwa kawowa

Sesja V (15.00-16.30)
Dyskusja wokół książki Jana Brodowskiego

„Gruzja po Rewolucji Róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018” 

prowadzenie: Wojciech górecki (Warszawa)
Jan Brodowski (Kraków)

David kolbaia (Warszawa)
 Renata król-Mazur (Kraków)

16.45 – 17.15
Uroczystość złożenia zniczy pod tablicą na ścianie gmachu Instytutu Historycznego UW,  

upamiętniającą pomordowanych w czasie II Wojny Światowej profesorów Uniwersytetu Warszawskiego,  
wśród nich św. Grzegorza Peradze

(Miejsce: kampus: Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa)

17.15   Zamknięcie konferencji: wręczenie dyplomów oraz lampka wina
 dyr. Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej UW


