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KALeNDARiuM

Wydawnictwa

Gołota J. 2014. red. Między historią polityczną a historią społeczną. Księga 
Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięcio-
lecie urodzin. 

Stroński H., Gołota J., Krasiwski O. 2014. red. Ukraina–Polska–Unia Euro-
pejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku.

Gołota J. red. 2014. „zeszyty Naukowe OtN”, nr XXViii.

Konferencje naukowe organizowane przez OtN

„Wolność i jej ograniczenia na ziemiach polskich w XiX i XX w.” konferencja 
międzynarodowa 10 października 2014 roku w Ostrołęce, współorganizator Mu-
zeum kultury kurpiowskiej w Ostrołęce. referaty wygłosili m.in.: dr hab. stefan 
ciara, prof. uw, dr Olga Oseredchuk, ukraina, dr hab. alicja kulecka, prof. uw, 
ks. dr Marek truszczyński, OtN.

„i wojna światowa w prusach Wschodnich i północnym Mazowszu (w 100. 
rocznicę wybuchu)”. konferencja międzynarodowa 17 października 2014 roku 
w Ostrołęce, współorganizator Muzeum kultury kurpiowskiej w Ostrołęce. re-
feraty wygłosili m.in.: aleksij Laleko, kaliningrad, Boris adamow, kaliningrad, 
dr zbigniew kudrzycki, OtN, dr Jerzy kijowski, OtN.

„Kino i film w dziejach Ostrołęki na tle Mazowsza i kraju”. 20 października 
2014 roku w Ostrołęce, współorganizatorzy: Ostrołęckie centrum kultury, Muze-
um kultury kurpiowskiej w Ostrołęce. referaty wygłosili m.in.: dr hab. krzysztof 
kornacki, prof. uG, dr antoni kustusz, OtN, dr Barbara kalinowska, Mkk, OtN. 

Historyczne Spotkania Naukowe w Ostrołęce i okolicznych miejscowościach. 
Prelegentami byli historycy z ościennych ośrodków akademickich oraz miejscowi 
historycy – regionaliści.

Spotkania Językoznawcze. spotkania były poświęcone dawnemu i współczes-
nemu językowi polskiemu. Prelegentami byli znawcy języka, pracujący w krajowych 
uczelniach, a odbiorcami osoby zainteresowane polszczyzną. 
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Spotkania ekonomiczne. Po raz pierwszy gościliśmy w spotkaniach w szko-
łach: zsz nr 1 w Ostrołęce, zsP w Myszyńcu, GOkir w łysych. Prelegentami 
byli m.in.: prof. James w. Dunn z Pensylwanii oraz wielu znanych ekonomistów 
z uniwersytetu ekonomicznego w krakowie.

Jubileusze

4 marca 2014 roku dr stanisław Pajka obchodził Jubileusz 80-lecia urodzin. 
Dr Pajka jest współzałożycielem Ostrołęckiego towarzystwa Naukowego, dzia-
łaczem oświatowo-naukowym, autorem wielu publikacji, artykułów i rozpraw 
dotyczących przede wszystkim regionu kurpiowskiego.


