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Інфармацыя пра выступоўцаў на пленарным пасяджэнні
Эгідзіюс Александравічус – прафесар Дэпартамента гісторыі факультэта гуманітарных
навук ва Універсітэце Вітаўта Вялікага (Літва). Таксама ўзначальвае Інстытут літоўскай
эміграцыі пры ўніверсітэце. Спадар Александравічус атрымаў ступень доктара гісторыі ў
Літоўскім інстытуце гісторыі ў 1986 годзе і ажыццявіў габілітацыю ва Універсітэце
Вітаўта Вялікага ў 1994 годзе. У сферу яго даследчых інтарэсаў уваходзіць акадэмічны і
інтэлектуальны літоўскі рух на эміграцыі і гістарыяграфія ХІХ стагоддзя.
Маргарыта Бальмацэда – прафесар дыпламатыі і міжнародных адносінаў ва
Універсітэце Сітан Хол (ЗША). З’яўляецца супрацоўніцай Цэнтра расійскіх і еўразійскіх
даследаванняў Дэвіса і Інстытута ўкраінскіх даследаванняў у Гарвардскім універсітэце.
Спадарыня Бальмацэда абараніла доктарскую дысертацыю ў Прынстанскім універсітэце і
ажыццявіла постдоктарскае даследаванне ў галіне ўкраінскіх даследаванняў у Гарвардскім
універсітэце. У якасці спецыяліста па параўнальнай энергетычнай палітыцы постсавецкіх
дзяржаваў яна з 2000 года вывучае стасункі ў галіне энергетыкі паміж расійскімі
выробнікамі нафты і газу, постсавецкімі транзітнымі дзяржавамі і еўрапейскімі
спажыўцамі. Пачынаючы з 2010-2011 года яна ажыццяўляе даследчы праект “Дастаўка
энергіі з Расіі ў Еўропу: унутрыпалітычныя ўмовы ў энергетычна бедных транзітных
дзяржавах былога СССР і рызыкі для энергетычнага транзіта”.
Мікалай Іваноў – доктар габілітаваны, прафесар Дэпартамента сучаснай гісторыі
Опальскага ўніверсітэта (Польшча). Таксама выкладае у Цэнтры ўсходнееўрапейскіх
даследаванняў Варшаўскага ўніверсітэта. Спадар Іваноў даследуе гісторыю польскай
меншасці ў СССР з асаблівай увагай да перыяду сталінскага рэжыму.
Ян Маліцкі – дырэктар і даследчык Цэнтра ўсходнееўрапейскіх даследаванняў
Варшаўскага ўніверсітэта. Яго даследчыя інтарэсы ўключаюць саветалогію і
усходнееўрапейскія даследаванні, транзітныя працэсы ва Усходняй Еўропе, іх кантэкст,
карані і гістарычныя перадумовы з ухілам у нацыянальным і этнічным праблемы у
рэгіѐне.
Стывен Уайт – прафесар палітыкі і старэйшы даследчык Школы даследаванняў
Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ва Універсітэце Глазга. Таксама выкладае ў Інстытуце
прыкладной палітыкі ў Маскве. Спадар Уайт атрымаў ступень доктара савецкіх
даследаванняў ва Універсітэце Глазга і доктара палітыкі ў Вулфсан коледжы Оксфарда. У
2010 годзе ѐн быў абраны сябрам Брытанскай Акадэміі. У сферу яго навуковых інтарэсаў
трапляе савецкая і постсавецкая палітыка, у прыватнасці выбары, галасаванне і
негаласаванне, палітычныя эліты, грамадскае меркаванне і медыя. Таксама ѐн вывучае
сучасную ўнутраную і знешнюю палітыку Беларусі і Украіны, расійскую знешнюю
палітыку і палітычную графіку.
Дэйвід Фрык – прафесар Дэпартамента славянскіх моваў і літаратураў у Каліфарнійскім
універсітэце Бэрклі. Атрымаў ступень доктара славянскіх моваў і літаратураў у Ельскім
універсітэце. Спадар Фрык даследуе пытанні філалогіі і рыторыкі, а таксама рэлігіі,
культуры і грамадства ў Рэчы Паспалітай ранняга Новага Часу, асабліва ХVII стагоддзя. У
дадзены момант ѐн удзельнічае ў праекце перакладу польскіх лістоў Фрэдэрыка Шапэна, а
таксама рэдагуе і каментуе ангельскі пераклад першасных крыніц па гісторыі
пратэстанцкага, каталіцкага, праваслаўнага і ўніяцкага рэфармісцкіх рухаў у Рэчы
Паспалітай у ХVI-ХVII стагоддзях.

Information about speakers at the plenary session
Egidijus Aleksandravičius is a professor at the Department of History of the Faculty of
Humanities, Vytautas Magnus University (Lithuania). He is a director of the VMU Institute of
Lithuanian Emigration. He has PhD in History from Lithuanian Institute of History (1986) and
habilitation from Vytautas Magnus University (1994). His research interests include academic
and intellectual Lithuanian movement in emigration and historiography of the 19th century.
Margarita Balmaceda is a professor of Diplomacy and International Relations at Seton Hall
University. She is also an Associate of the Davis Centre for Russian and Eurasian Studies and of
the Ukrainian Research Institute at Harvard University Harvard University. She has PhD in
Political Science from Princeton University and postdoc in Ukrainian studies from Harvard
University. A specialist on the comparative energy politics of the post-Soviet states, since 2000
she has been studying the energy relationship between Russian oil and gas producers, postSoviet transit states, and European consumers. From 2010-2011, she is conducting a project on
“Getting energy from Russia to Europe: domestic political conditions in the energy-poor transit
states of the former USSR and risks to energy transit”.
David Frick is a professor at the Department of Slavic Languages and Literatures of University
of California, Berkeley. He has PhD in Slavic Languages and Literatures from Yale University.
His research focuses on questions of philology and rhetoric, as well as religion, culture, and
society in the Polish Commonwealth of the early modern period, especially the seventeenth
century. He is currently involved in the projects on translation of the Polish letters of Fryderyk
Chopin; an edition, in English translation and with extensive commentary, of primary sources for
a history of Protestant, Roman Catholic, Orthodox, and Uniate reform movements in the PolishLithuanian Commonwealth of the sixteenth and seventeenth centuries.
Mikołaj Iwanow (dr hab.) is a professor at the Department of Contemporary History of Opole
University (Poland). He is also teaching at the Centre of East European Studies, Warsaw
University. His research focuses on the history of polish minority in USSR and particularly
during the Stalin regime.
Jan Malicki is a director and researcher of the Centre for East European Studies at the
University of Warsaw. His main academic and professional interests involve sovietology and
East European studies; transition processes in Eastern Europe, their background, roots and
historical determinants, with particular focus on national and ethnic problems in the region.
Stephen White is the James Bryce Professor of Politics, a Senior Research Associate of School
of Central and East European Studies at the University of Glasgow, and a Visiting Professor at
the Institute of Applied Politics in Moscow. He completed a PhD in Soviet studies at Glasgow
and a DPhil in politics at Wolfson College Oxford. He was elected a Fellow of the British
Academy in 2010. His research interests focus on Soviet and post-Soviet politics, with special
emphasis on elections, voting and nonvoting, parties, political elites, public opinion and the
media; he also works on the current politics and foreign policy of Belarus and Ukraine, on
Russian foreign policy, and political graphics.

