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Piątek / Friday, 4. 11. 2016 

Wydział Historyczny / Faculty of History, ul. Umultowska 89d (Kampus Morasko UAM) 

9:30 – Rozpoczęcie obrad/ The beginning of the conference  

9: 45 – 11: 15 – Panel I  

 Kirył Marinow (Uniwersytet Łódzki), Pan  Kuwrat i jego pięciu synów. Teofanesa wizja 

przybycia Bułgarów na Półwysep Bałkański / Lord  Kubrat and his five sons. Teophanes and 

his vision of the arrival of the Bulgars on the Balkan peninsula  

 Mirosław Leszka (Uniwersytet Łódzki),  Bizantyńczycy na dworze władców bułgarskich w IX 

– X w. / Byzantines on the courts of the rulers of Bulgaria in 9th and 10th century 

 Jarosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski), Migracje tureckich koczowników na Bałkany w 

XI-XII w. w świetle piśmiennictwa południowych Słowian / Migrations of the Turkish nomads 

in the Balkans in 11th and 12 th  century  

 Zdzisław Pentek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rola krucjat w przemianach 

etnicznych na Półwyspie Bałkańskim /  The role of the crusades in the ethnic changes in the 

Balkan Pennisula  

11:15 – 11: 30 – Przerwa / break 

11: 30 – 13: 00 – Panel II 

 Ilona Czamańska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Problem migracji 

wołoskich/ Problem of the Vlach migrations 

 Tomasz Klimkowski,  Południowodunajskie pochodzenie Rumunów i języka rumuńskiego 

(tzw. teoria migracyjna) – argumenty i kontrargumenty językowe / South-danubian origin of 

the Romanians (so-called migraiton theory) – linguistic arguments and counterarguments 

 Dana Ciaciur,  (History Institute `Nicoale Iorga`, Bucharest), Morlach shepherds crossing the 

Veneto – Ottoman border in Dlamatia at the middle of the 16th century. Aspects regarding the 

Venetian perspective and some solutions for the problem  / Morlaccy pasterze na granicy 

wenecko-osmańskiej w Dalmacji w XVI wiek. Niektóre aspekty perspektywy weneckiej i 

rozwiązania problem 

 Wojciech Sajkowski, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),  Vlach migrations in 

Lika in the beginning of 18th century / Wołoskie imigracje do Liki na początku XVIII w. 



13: 00 – 14: 00  – Przerwa obiadowa / Dinner break 

14: 00 - 15.00 – Zebranie Komisji Bałkanistyki / Meeting of the Commission of the Balkan 

Studies of the Polish Academy of Sciences (commission members only) 

15: 00 – 16: 30 – Panel III 

 Ewa Kocój (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),  Życie w drodze. Historyczne i mityczne 

dzieje Moskopola oraz  tułaczki Aromanów/Wołochów w XVIII-XX wieku / Life on the road. 

Historical and mythic past of Moscopole and the wander of Aromanians/Vlachs from 18th till 

20th century 

 Marin Bodrožić (Belgrade, Serbian-Aromanian association “Lunjina”) Aromanian Balkan 

migrations / Arumuńskie migracje na Bałkanach  

 Piotr Wróbel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), "Habitatores, forenses, advenae, 

peregrini.  Obcy w Dubrowniku w XIII - XV w. / "Habitatores, forenses, advenae, peregrini”. 

Foreigners in Dubrovnik  (13 -  14th century). 

 Tomasz Kwoka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Etnotopografia Nowego Sadu - o tym 

co było i co pozostało z dziedzictwa narodów osiedlających się w Nowym Sadzie od początków 

XVIII wieku / Ethnotopography of the Novi Sad- what existed and what remained of the 

heritage of the nations which settled in Novi Sad since the beginning of 18th century   

16: 30 – 16: 45 – Przerwa / Break 

16: 45 – 18: 15  - Panel IV 

 Mirosław Dymarski (Uniwersytet Wrocławski), Migracje i przesiedlenia na Bałkanach a 

stabilność krajów regionu w XIX-XX wieku / Migration and resettlements in the Balkans and 

the stability of the countries of the region in 19th century 

 Jędrzej Paszkiewicz, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),  Społeczne i 

ekonomiczne aspekty osadnictwa ludności migrującej z Grecji do Bułgarii po zakończeniu I 

wojny światowej / Social and political aspects of the settlement of the people migrating  from 

Greece to Bulgaria after the end of the World War I 

 Tadeusz Czekalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Biała emigracja rosyjska na 

Bałkanach w okresie międzywojennym i jej wpływ na rzeczywistość społeczno-kulturową 

państw bałkańskich  / Russian white emmigration in the interwar  period and its influence on 

the social and cultural reality   

 Ewa Nowicka (Collegium Civitas, Warsaw), Przymusowa emigracja  i upragniony  powrót. 

Konsekwencje społeczne i psychologiczne wojennej ewakuacji Greków / Forced migration and 

waited return. Social and psychological consequences of   Greek war evacuation 

19: 00 Kolacja / Dinner (ul. Św. Marcin 78) 
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Sobota / Saturday, 5. 11. 2016 

Wydział Historyczny / Faculty of History, ul. Umultowska 89d (Kampus Morasko UAM) 

Panel V 

9. 00 – 10: 15 

 Josip Jagodar (University of Zagreb), Migrations in the Vukovar; Vukovar as Example of 

Multiethnic City / Migracje w Vukovarze – Vukovar jako przykład miasta wieloetnicznego  

 Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński), Czystki etniczne i przemiany ludnościowe w 

Banja Luce na przestrzeni lat 90. XX wieku / Ethnic cleansing and the population changes in 

Banja Luka in the last decade of 20th century.  

 Barbara Riman (Institute for ethnic studies, Lubljana), Labor Migrations from the Slovenian to 

the Croatian Regions /  Migracje pracownicze ze Słowenii do Chorwacji  

10: 15 – 10.30 – Przerwa / Break 

10.30-  11: 45 – Panel VII 

 Annemarie Sorescu Marinkovic (Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade), 

Contemporary Romanian Migration to Serbia: Stages, Actors, Reason / Współczesna migracja 

rumuńska do Serbii: etapy, uczestnicy, powody. 

 Paweł Michalak, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), “Chwała tym, którzy polegli 

chwalebnie za ojczyznę, króla i wolność”. Albańska Golgota i ofiara  żołnierza serbskiego w 

dyskursie publicznym międzywojennej Jugosławii/ „Glory to those who died in glory for 

fathernald, king, and freedom”. Albanian Golgotha and sacrifice of the serbian soldier in the 

public discourse of the interwar Yougoslavia 

 Lilia Zablotnaia, (The Academy of Sciences of Moldova, Chișinău),  Status prawny  

przybyszów do Besarabii (XIX- pocz. XX w.) / Law status of the immigrants in Besarabia (19th  

– beginning of 20th  century). 

11.45-12:00 – Podsumowanie / summing up of the conference 


