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Tytuł Studium Vilnense nawiązuje do sporadycznie wydawanych pod tym hasłem w latach 1990-2000
zeszytów naukowych, książek i biuletynów informacyjnych. W celu porządkowania przepływu
informacji od roku 2003 wprowadzone są serie Studium Vilnense A, B i CD. Studium Vilnense A jest to
album prac autorów reprezentujących różne kierunki nauki, filozofii i sztuki. Przez zestawienie różnych
poglądów, metodologii i rezultatów badań Studium Vilnense A sprzyja kształtowaniu integralnego
pojmowania świata. Seria B jest przeznaczona dla monografii, seria CD – dla wydań na dyskach
kompaktowych.
____________________________________________________________________________________
Studium Vilnense CD (ISSN 1648-7915)
Redaktor Romuald Brazis
Vol. 1
Dysk kompaktowy
Cz. 1. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia: Edukacja w perspektywie
stulecia”, Wilno, 20-22 06 2002
◇ O konferencji, skorowidz imion
◇ Referaty w Studium Vilnense A, vol.1, spis treści, abstrakty angielskie
◇ Pełne referaty i komunikaty zawarte w niniejszym wydaniu elektronicznym
◇ Komputerowe wspomaganie edukacji
◇ Foto kronika konferencji
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Cz. 2. Materiały z zakresu dydaktyki i badań w zakresie filozofii
Piotr Iwański. Z przedpola filozofii…
Eugeniusz G. Wasilewski. Wileński ośrodek filozofii (1919-1939)
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Cz. 3. Informacja bibliograficzna o Studium Vilnense B, vol.1:
Prezentacja książki Renaty Runiewicz-Jasińskiej „Oświata polska w niepodległej Litwie,
Łotwie i Estonii w latach 1991-2001”

"

Kompaktinis diskas, 1 dalis: VII Tarptautinės konferencijos „Mokslas ir gyvenimo kokybė: Edukacija
šimtmečio perspektyvoje“, 2002 birželio 20-22, Vilniuje, medžiaga; asmenų rodyklė, pranešimų
atspausdintų Studium Vilnense A, vol. 1, nr 1 turinys, toje knygoje atspausdintų darbų santraukos anglų
kalba; neįėjusių į knygą pranešimų tekstai; mokymas kompiuterio pagalba; konferencijos foto kronika; 2
dalis: Filosofijos medžiaga: P. Iwanski, Filosofijos prieigose ...; E. G. Vasilevskis. Vilniaus filosofijos
centras (1919-1939); 3 dalis: Bibliografinė informacija apie Studium Vilnense B, vol.1 (R. RunevičJasinskos knygos „Lenkų švietimas nepriklausomoje Lietuvoe, Latvijoje ir Estijoje 1991-2001 metais“
pristatymas)
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Compact disk, part 1: Materials of the VII International Conference on the Science and Quality of Life:
Centennial Prospects for Education, Vilnius, June 20-22, 2002; personal index, contents of the
proceedings printed in Studium Vilnense A, vol. 1, nr 1, English abstracts of articles published in the book;
reports and communications that have been not yet printed, computer-aided education; conference photochronics; part 2: Philosophy matters: P.Iwański, From the foreground of philosophy…; E. G. Wasilewski.
Vilnius’ centre of philosophy (1919-1939); 3 part: Bibliographic information on the Studium Vilnense B,
vol.1 (the book presentation: R. Runiewicz-Jasińska „Polish education in independent Lithuania, Latvia
and Estonia in the years 1991-2001“)
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