Запрошення до участі
Семінар Німецько-української комісії істориків для молодих науковців
у співпраці з Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя

Глобальні та транснаціональні перспективи на історію України
з ранньомодерного періоду до сучасності

Ніжин, 1-5 липня 2018 року

Сучасні процеси глобалізації впливають на спосіб мислення істориків й формують
нову призму погляду на минуле. При цьому, з-поміж багатьох нових підходів,
глобальна історія й транснаціональна перспектива зарекомендували себе як
особливо продуктивні. Вони не зосереджені виключно на політичному аспекті
минулого, органічно поєднують його із соціальними та культурними явищами, а
найголовніше, обґрунтовують множинність сфер і контекстів їх взаємодії.
Німецько-українська комісія істориків та Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя запрошують молодих науковців (магістрантів та аспірантів),
зацікавлених у глобальній і транснаціональній історії, до участі в міжнародному
семінарі у Ніжині 1-5 липня 2018 р.. Під час семінару учасники матимуть змогу
презентувати і обговорити свої дослідницькі ідеї та проекти. Нас цікавить широкий
спектр тем – від локальної історії (міста чи села), до глобальних демографічних і
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політичних процесів (міграції людей та ідей) з ранньомодерного періоду до
сучасності.
Семінар відбудеться під керівництвом Ярослава Грицака (Львів), Франка Сисина
(Торонто) та Ґвідо Гаусманна (Регенсбург). Окрім цього свою участь у семінарі
підтвердили й інші фахівці з Німеччини та України, які представлять молодим
науковцям результати своїх досліджень.
Загалом передбачається сформувати групу із 12 молодих науковців. По можливості
вона має складатись з рівної кількості представників з Німеччини та України.
Робочими мовами семінару є німецька та українська мови. Організатори
забезпечують переклад усіх заходів семінару.
Проживання та харчування також забезпечують організатори. Крім того, надається
можливість отримати компенсацію дорожніх витрат у повному обсязі, за умови
пред’явлення відповідних проїзних документів. Придбати проїзні квитки учасники
семінару мають самостійно.
Зацікавлених осіб просимо надіслати електронною поштою заявку на участь разом
з автобіографією, коротким мотиваційним листом та коротким описом наукового
проекту (не більше 300 слів) у одному файлі в форматі PDF до 20 травня 2018 року
на адресу: kateryna.kudin@lrz.uni-muenchen.de.

Попередня програма
Неділя, 1 липня
До 17:00
17:00-19:00
З 19:00

Заїзд
Привітання учасників та вступне слово керівників семінару
Спільна вечеря

Понеділок, 2 липня
09:00-09:30

Привітання учасниць та учасників ректора Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя доц. Олександра
Самойленка
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09:30-11:30

Доповідь „Транснаціональний підхід та сучасні приклади
глобальної перспективи на історію України"
Доповідачі: Ґвідо Гаусманн і Ярослав Грицак
Модерування: Франк Сисин

11:30-11:45

Перерва на каву

11:45-13:15

Презентації проектів та дискусія

13:15-15:00

Обід

15:00-17:00

Доповідь "Ніжинська вища школа в європейському освітньонауковому просторі в ХІХ – на початку ХХ ст." і екскурсія
університетом
Доповідач: Олександр Самойленко
Модерування: Ярослав Грицак

17:00-18:30

Презентації проектів та дискусія

З 19:00

Спільна вечеря

Вівторок, 3 липня
09:00-10:30

Презентації проектів та дискусія

10:30-11:00

Перерва на каву

11:00-12:30

Презентації проектів та дискусія

12:30-14:00

Обід

14:00-17:00

Екскурсія містом «Сюжети глобальної історії провінційного
міста» (з відвідуванням музею «Поштова станція»)
Доповідач: Максим Потапенко

17:00-19:00

Доповідь "Глобальні та транснаціональні перспективи на
ранньомодерну історію України"
Доповідач: Мальте Гріссе
Модерування: Ґвідо Гаусманн

З 19:00

Спільна вечеря

Середа, 4 липня
09:00-10:30

Презентації проектів та дискусія

10:30-11:00

Перерва на каву

11:00-12:30

Презентації проектів та дискусія

12:30-14:30

Обід

14:30-17:00

Екскурсія до музею рідкісної книги при бібліотеці Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя
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17:00-19:00

Доповідь "Глобальне село. Новий підхід у дослідженні історії
Західної України у 20-му ст."
Доповідач: Матіас Кальтенбрунер
Модерування: Франк Сисин

З 19:00

Спільна вечеря

Четвер, 5 липня
09:00-15:00

Екскурсія до Батурина

Ab 16:00

Від'їзд

У програмі можливі зміни

Seite 4 von 4

