
Міжнародна конференція україністів у Празі 

«Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література)» 

Дата проведення: 24.11.2017 – 26.11.2017 

Організатори: Східноєвропейський клуб, Чеська асоціація україністів, Інститут 

східноєвропейських студій філософського факультету Карлового університету. 

Конференція проводиться за підтримки Посольства України в Чеській Республіці.  

Місце проведення: філософський факультет Карлового університету. 

Останні декілька років Україна – її минуле, сучасне і майбутнє – є однією з найбільш 

обговорюваних тем у світі. Майдан, анексiя Криму, вiйна на Сходi не тiльки змусили 

весь свiт говорити про Україну, але й стали iмпульсом для пошуку власної орiєнтацiї, 

можливостей консолiдацiї суспiльства, звернення до проблем культурної та 

нацiональної ідентичностi, творення нацiональних мiфiв та перегляду iсторiї. Таке 

зацікавлення спонукало організаторів провести конференцiю українiстiв з Чехії, 

Словаччини, Польщі та Угорщини. Метою конференції є сприяння науковій діяльності 

та популяризації праць дослідників, що займаються вивченням України за її межами.  

Спеціальний гість конференції: історик і публіцист Ярослав Грицак.  

Робочі мови конференції – українська, англійська. 

Найкращі доповіді будуть опубліковані в науковому часописі Oriens Aliter. 

Організаційний внесок – 30 евро.  

Термін подання заявок до 30.9.2017 

Просимо надсилати заявки за адресою pragueconference17@gmail.com 

Учасники конференції будуть оголошенi 15.10.2017 

Витрати на проїзд і проживання за власний рахунок учасників. 

Оргкомітет сприятиме поселенню в гуртожитку за умови попереднього інформування в 

заявці. 

У разі виникнення питань, будь ласка, контaктуйте нас за адресою 

pragueconference17@gmail.com або за номером: +420774967824. 

mailto:pragueconference17@gmail.com


Оргкомітет залишає за собою право вибору тем та учасників конференції, а також 

право змінювати умови участі. 

Форма заявки: 

Ім'я та прізвище учасника 

Університет, основна галузь досліджень або докторська програма 

Назва доповіді 

Контактна інформація (адреса, ел. пошта, телефонні номери). 

Правила оформлення тез: 

Шрифт: Times New Roman 

Розмір: 12 

Інтервал: 1,5 

Обсяг: максимум 2000 знакiв з пробілами. 

Тематика конференції: 

- Лінгвістична мапа сучасної України: літературна мова versus соціолекти та 

діалекти, сучасна мовна політика, проблема українського правопису, українська 

латинка – за і проти. 

- Історія української літератури: рецепція та інтерпретація. 

- Українська література у світі: переклад і рецепція. 

- Сучасна українська література як один із «фронтів війни»: самопрезентація, 

авторські стратегії, постмайданний синдром.  

- Проблема ідентифікації митців ХХ століття як пошук власної культурної 

ідентичностi. 

- Сучасні українські медіа: пошуки метанаративу та міфотворення;  

- Інформаційна війна – методи боротьби та захисту. 

- Історія України: проблема історичної інтерпретації. 

- Пошук національного героя: історична пам’ять та декомунізація. 

- Українська діаспора: історія, сучасність, персоналії. 


