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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

 З нагоди 25-річчя  запровадження україністичних студій на філологічному 

факультеті Бєлградського університету  запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 

науковій конференції «Україністика і слов’янський світ», що відбудеться 17-19  

листопада 2016 року. 
 

Пленарні доповідачі: 

АНАТОЛІЙ ЗАГНІТКО 
НАН України; Донецький національний університет, Вінниця 

 
 

АНДРІЙ ДАНИЛЕНКО 
Гарвардський університет; Університет Пейс, Нью-Йорк 

 
 

ЯРОСЛАВ ГАРАСИМ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

ПОЛЬ ВЕКСЛЕР 
Тель-Авівський університет 

МОТОКІ НОМАТІ 
Університет Хоккайдо 

 

Тематичні напрямки конференції: 

1. Зіставні дослідження української та інших слов’янських мов. 

2. Типологічні дослідження української мови. 

3. Актуальні проблеми дослідження граматики української мови. 

4. Мовна картина світу українців та інших слов’янських народів. 

5. Методика викладання української мови як іноземної словʹянської. 

6. Рецепція української літератури в світі. 

7. Український постмодерн у світлі сьогодення слов’янських культур. 

8. Український фольклор у загальнословʹянському контексті. 

9. Мова та культура української національної меншини в слов’янському світі. 

10. Українознавчі студії та актуальні питання соціолінгвістики. 

11.  Збереження національної ідентичності та культурний діалог словʹян у сучасному 

світі. 

12. Переклад як засіб культурної комунікації між народами. 

 



 
 

Виставка нових україністичних видань: 

У дні проведення конференції на філологічному факультеті Бєлградського 

університету буде організовано виставку нових україністичних видань. Просимо 

повідомити організаторів про намір взяти участь у виставці та надіслати інформацію 

про видання для підготовки каталогу. 
 

Подання заявок: 

Заявки на участь у конференції та заповнену анкету просимо надсилати  

до 1 травня 2016 року на адресу: conference@ukrajinistika.edu.rs.  

Статті учасників конференції будуть опубліковані у  рецензованому збірнику.  
 

Організаційний внесок: 

Організаційний внесок складає 50 євро (для учасників з України - 25 євро), 

оплачується на місці, передбачає витрати на участь у роботі конференції та перервах 

на каву, сертифікат, екскурсійну програму, авторський примірник збірника.  

Транспортні витрати, проїзд та проживання за рахунок учасників.  
 

Важливі дати: 

1 травня 2016 року – термін надсилання заявок на участь у конференції; 

30 травня 2016 року – термін надсилання учасникам повідомлень про прийняття тем 

доповідей, вимог до оформлення текстів статті; 

15 червня 2016 року – термін надсилання учасникам офіційних запрошень; 

15-30 жовтня 2016 року – надання інформації про програму конференції; 

16 листопада 2016 року – заїзд учасників конференції 

17-19 листопада 2016 року – дні проведення конференції 

Останнього дня конференції заплановано тематичну екскурсію «Монастирі 

заповідника Фрушка гора та українське бароко». 
 

Місце проведення конференції: 

м. Бєлград, філологічний факультет Бєлградського університету, Студентски трг 3. 
  

Мови конференції: 

українська, всі слов’янські, англійська. 
 

За додатковою інформацією просимо звертатися на сайт: www.ukrajinistika.edu.rs 

або за адресою: conference@ukrajinistika.edu.rs.  
 

 

З повагою, 

   Організаційний комітет конференції 
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