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Międzynarodowa konferencja naukowa  
„integration and exclusion.  

language rights of national Minorities in europe”,  
wilno, 27 listopada 2015 roku

27 listopada 2015 roku w Wilnie odbyła się największa w regionie bałtyckim 
międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona prawom językowym mniej-
szości narodowych w Europie pt. „Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa 
językowe mniejszości narodowych w Europie” (tytuł oryginalny „Integration 
and Exclusion: Language Rights of National Minorities in Europe”). Jej orga-
nizatorem było Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, do zadań którego 
należy m.in. promocja najnowszych osiągnięć naukowych i ich prezentacja spo-
łeczeństwu litewskiemu. W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszli 
członkowie SNPL: Prezes SNPL prof. Henryk Malewski, dr Elżbieta Kuzborska 
(przewodnicząca komitetu, pomysłodawczyni konferencji) i dr Katarzyna Mik-
sza z Uniwersytetu Romera w Wilnie. Wydarzenie zostało sfinansowane przez 
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. 

Dzięki staraniom organizatorów konferencji patronat nad wydarzeniem objął 
największy na świecie ośrodek naukowy zajmujący się prawami językowymi, 
Międzynarodowe Obserwatorium Praw Językowych („The International Obse-
rvatory on Language Rights, Université de Moncton”, Kanada). Partnerami kon-
ferencji stali się zaś: Europejska Fundacja Praw Człowieka oraz Rada Wspólnot 
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Narodowych (ciało doradcze litewskich instytucji rządowych zajmujących się 
krajową polityką dotyczącą mniejszości narodowych; Rada zrzesza przedstawi-
cieli wszystkich mniejszości narodowych na Litwie). Dzięki partnerstwu Rady 
informacja o konferencji dotarła do wszystkich wspólnot narodowych na Litwie, 
co przyczyniło się do szerzenia standardów ochrony praw mniejszości wśród 
samych zainteresowanych1.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wybitni naukowcy i znawcy 
tematu: światowej sławy ekspert ds. praw językowych, dziekan Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Moncton, Kanada, dr Fernand de Varennes; wieloletni członek 
Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), prof. Lauri 
Hannikainen z Uniwersytetu w Helsinkach, Finlandia; pracownicy centrum na-
ukowego „European Centre for Minority Issues” (ECMI) we Flensburgu, Niem-
cy: dr Eva Chylinsky, dr Hanna Vasilevich; przedstawiciel centrum naukowego 
„Institute for Minority Rights of the European Academy” (EURAC) w Bolzano/
Bozen, Włochy, Sergiu Constantin; poseł na Sejm Parlamentu Łotwy oraz członek 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Boris Cilevics; dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Deusto w Bilbao, Hiszpania, 
prof. Eduardo J. Ruiz Vieytez; dr hab. Katarzyna Łasak i prof. Krzysztof Drzewic-
ki z Uniwersytetu Gdańskiego; dr Łukasz Wardyn, dr Milena Ingielewicz-Citak 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wykładem wprowadzającym wystąpiła przed-
stawicielka Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie 
(Szwajcaria), Belen Rodriguez de Alba.

1 Partnerami medialnymi konferencji były: portale „zw.lt”, „l24” i dziennik „Kurier Wileński”. 
Portal „Wilnoteka” stworzył możliwość przeprowadzenia transmisji wydarzenia na żywo – 
konferencję można było śledzić na portalu www.wilnoteka.lt. Informacje medialne, zarówno 
promujące konferencję, jak i relacjonujące wydarzenie, stanowiły ważny element promocji 
projektu, zagwarantowały ponadprogramową liczbę uczestników konferencji. Z pokonferencyj-
nych doniesień medialnych wyróżnić należy: „Konferencja SNPL: Język może wzmocnić lub 
marginalizować pewne grupy społeczne”, http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/konferencja-snpl-
jezyk-moze-wzmocnic-lub-marginalizowac-pewne-grupy-spoleczne/; stan na 12.12.2015 r.; 
„Na konferencji międzynarodowej – o prawach językowych mniejszości narodowych”, http://
kurierwilenski.lt/2015/11/27/na-konferencji-miedzynarodowej-o-prawach-jezykowych-
mniejszosci-narodowych/; stan na 12.12.2015 r.; „Litwa. Konferencja o używaniu języków 
mniejszości, w tym polskiego”, http://wyborcza.pl/1,91446,19258306,litwa-konferencja-o-
-uzywaniu-jezykow-mniejszosci-w-tym-polskiego.html; stan na 12.12.2015 r.; „Prawa językowe 
mniejszości narodowych. Konferencja w Wilnie”, http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/101246-
prawa-jezykowe-mniejszosci-narodowych-konferencja-w-wilnie; stan na 12.12.2015 r.; „Ku-
zborska: Pozbawiając prawa na oryginalny zapis nazwiska, pozbawiamy godności”, http://zw.lt/
opinie/kuzborska-pozbawiajac-prawa-na-oryginalny-zapis-nazwiska-pozbawiamy-godnosci/; 
stan na 12.12.2015 r.
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W obradach udział wzięło prawie 80 uczestników. Wśród nich, poza za-
proszonymi gośćmi, znaleźli się politycy, prawnicy, urzędnicy zajmujący się 
problematyką praw mniejszości, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
nauczyciele, dyrektorzy szkół polskich na Litwie, pracownicy sądów, prokuratur, 
dziennikarze, studenci oraz inne osoby zainteresowane prawami mniejszości 
i polityką państw w tej dziedzinie.

Podczas obrad zaprezentowana została publikacja naukowa, której tytuł kore-
spondował z nazwą konferencji: Integration and Exclusion: Language Rights of 
National Minorities in Europe, Vilnius 2015, 300 ss., pod redakcją i ze wstępem 
E. Kuzborskiej, zawierająca artykuły, których tezy zostały przedstawione podczas 
obrad w formie referatów. W tomie znalazły się dodatkowo publikacje wybitnych 
ekspertów w zakresie praw językowych: przewodniczącego Komitetu Dorad-
czego Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, 
prof. Francesco Palermo; prof. Roba Dunbara z Uniwersytetu w Edynburgu oraz 
Marca Rogla i Elisabeth Alber z ośrodka naukowego EURAC. 

Teksty zamieszczone w tomie podzielono na dwie części. Pierwsza z nich 
została zatytułowana General perspectives on language rights. Zamieszczono w niej 
wykład wprowadzający, który wygłosiła Belen Rodriguez de Alba (The United Na-
tions Framework for the protection of the rights of linguistic minorities, s. 19–23). 
Autorzy pozostałych opracowań zawartych w tej partii książki to: Francesco 
Palermo (Language rights as a litmus test for the future of minority protection, 
s. 25–42), Fernand de Varennes (The human rights dimension and challenges 
of linguistic rights, s. 45–61), Lauri Hannikainen (How serious are the violations 
of minorities’ linguistic rights in contemporary European states?, s. 63–81) i Ka-
tarzyna Miksza (The importance of name in self-determination, s. 83–90). 

Druga część publikacji (Case studies) obejmuje prace następujących autorów: 
Eduardo J. Ruiz Vieytez, (The Spanish mosaic: an asymmetrical recognition 
of minority languages, s. 95–112), Boriss Cilevics, (Language policies in Latvia: 
lessons from minority protection, s. 115–131), Elżbieta Kuzborska (The protec-
tion of language rights of minorities in Lithuania, s. 133–144), Hanna Vasilevich 
(Linguistic rights in Belarus: law and practice, s. 147–167), Sergiu Constantin 
(Linguistic rights of national minorities in Romania: between law in the books 
and law in practice, s. 169–187), Elisabeth Alber, Marc Roggla (Language rights 
in Italy: the case of South Tyrol, s.189–207), Milena Ingielewicz-Citak (Language 
rights in transition: the case of Kosovo, s. 209–221), Łukasz Wardyn (The obse-
rvance of national minorities for the perspective of the European Union: selected 
aspects, s. 223–247), Ewa Chylinski (Language rights in the South Caucasus: 
Armenia, Azerbaijan, and Georgia, s. 249–264), Krzysztof Drzewicki i Katarzyna 
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Łasak (The linguistic rights of national minorities in Poland and its international 
obligations, s. 267–281), Robert Dunbar (Language rights of national minorities 
in the United Kingdom, s. 283–300). 

Organizatorom konferencji udało się osiągnąć główny jej cel: zapoznanie li-
tewskiego społeczeństwa z międzynarodowymi i europejskimi standardami 
w dziedzinie ochrony praw językowych mniejszości narodowych, z doświad-
czeniem i praktyką państw, szczególnie europejskich. Niejako pośrednim celem 
wydarzenia stało się zapoznanie międzynarodowych ekspertów i naukowców 
z sytuacją ochrony praw mniejszości na Litwie.  


