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2009 07 06 
Vernulis' v Kiev vchera, v 12.00, pishu s velikim 
voskhishcheniem ot konferencii, kotoraja byla bolshe, chem 
konferencija. Stolko udivitelnych sobytij - i glavnoe - pobyvali na 
tysiacheletii Litvy v okruzhenii takih udivitelnyh ludej. Porazila 
dejatelnost' Versmie i rozmah proekta. Unikalnyj opyt. Est' o chem 
zadumat'sia na budushchee. Do vstrechi. 
Volodya  [dr. Volodimir Poliščuk, Kijevas, Ukraina, Ukrainos Mokslų akademijos M. S. Gruševskio 
archeografijos ir šaltinotyros institutas] 
 
2009 07 06 
Спасибо огромное за возможность участия в конференции! 
Мне очень понравился уровень докладов, тематика выступлений! 
Чрезвычайно благодарен за прием и программу пребывания, все было очень хорошо! 
До скорых встреч на Псковской земле! 
С уважением, 
Александр Седунов [habil. dr. Aleksandr Sedunov, Pskovas, Rusija, Pskovo valstybinis pedagoginis 
universitetas] 
 
2009 07 06 
Hochu poblagodarit' Vas i vsech organizatorov za prekrasnuju organizaziju konferenziji i raduschnyj prijem. 
Vsego nailuchschego, 
Natalja Zinevich [dr. Natalija Zinevič, Kijevas, Ukraina, Ukrainos Mokslų akademijos M. S. Gruševskio vardo 
archeografijos ir šaltinotyros institutas]  
 
2009 07 08 
Огромное спасибо за приглашение поучаствовать в такой великолепной конференции! За теплый приём, 
за приятные знакомства и впечатления, за положительные эмоции. 
С уважением, 
Инна [dr. Inna Sorkina, Gardinas, Baltarusija, Gardino J. Kupalos valstybinis universitetas] 
 
2009 07 08 
Chcę jeszcze raz serdecznie podziękować za możliwość wygłoszenia referatu, świetną organizację i opiekę 
[...]Dziękuję jeszcze koledze Krzysztofowi Tołkaczewskiemu za pomoc w tłumaczeniu. Mam nadzieję, że za 
jakiś czas będę mógł posiąść choćby podstawową znajomość języka litewskiego [...] Wilno, a zwłaszcza zjazd 
grup folklorystycznych z okazji święta 1000-lecia Litwy oraz propozycje [...] w związku z moimi 
przygotowaniami do prowadzenia zajęć z dziejów i kultury Litwy były bardzo ważne [...]. 
Wrażenie zrobił także na mnie dorobek i zamysł publikacji monograficznych "Versmes", w tym postać i słowa 
Pana Petrasa Jonuszasa. Ja interesuję się badaniami regionalnymi i lokalnymi w Małopolsce, dlatego ważne 
było dla mnie zapoznanie się z tymi problemami na Litwie. Okazuje się, że jednym ze wspólnych problemów 
jest finansowanie i jakość publikacji. 
Kończąc, wileńska konferencja idealnie połączyła moje trzy naukowe ścieżki: historię regionalną i lokalną, 
litwoznastwo oraz demografię historyczną [...] 
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia 
Mateusz Wyżga [Krokuva, Lenkija, Krokuvos pedagoginis universitetas] 
 
2009 07 10 
Ja rada, cto Vi menja priglasili i ja smogla prinatj ucastije v konferencii i 
posmotretj Vilnus v novom tisjatscheletiji! [...] 
Uspehov v rabote, do vstreci 
Dr. Marite Jakovleva [Ryga, Latvija, Latvijos universiteto Latvijos istorijos institutas] 

 
2009 07 10 
Ačiū už puikiai suorganizuotą konferenciją. 
Irena Šutinienė [Socialinių tyrimų institutas, Vilnius] 
 


