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при Українському домі у Варшаві 

 

 

Запрошує на: 

Міжнародну конференцію 

студентів, аспірантів і молодих 

науковців на тему:  

 

 

«Україна. 

100 років досвіду незалежності» 

 

14-15 квітня 2018 р. 

Український дім 

Варшава, Республіка Польща 

 

 

 

 

Патронат     Наші партнери:  

 

 

 



 

 

Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих науковців 

«УКРАЇНА: 100 РОКІВ ДОСВІДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ» 

Запрошуємо аспірантів, студентів, молодих науковців: істориків, політологів, 

літературознавців, культурологів взяти участь у конференції, темою якої є 

історичні і сучасні проблеми незалежної України. 

Конференція відбудеться 14-15 квітня 2018 р. в Українському домі у Варшаві за 

адресою вул. Заменхофа 1, м. Варшава, Польща. 

Мови конференції: українська, польська, англійська.  

Теми дискусій: 

 Політичне життя України 

 Україна на карті світу 

 Соціальні та антропологічні проблеми (національна ідентичність, 

національні меншини, міграції тощо) 

 Розвиток демократичних інститутів 

 Стан української науки та освіти 

 Боротьба за незалежність в літературі 

 Культурне життя та розвиток інституцій культури. 

Хронологічні рамки: 1917 – 2017 рр. 

Заявку на участь просимо надіслати до 10 березня 2018 р. на e-mail: 

koloucrainica@gmail.com 

У заявці потрібно вказати: 

 ім’я та прізвище 

 адресу електронної пошти і номер телефону 

 університет/інститут/кафедру 

 спеціальність і рік навчання 

 тему виступу (українською/польською та англійською мовами), 

 ключові слова (українською/польською та англійською мовами), 

 анотацію (українською/польською та англійською мовами), 

 тези та висновки виступу (до 500 слів) 

 мову виступу 

 чи потрібне (і яке) обладнання для виступу 

 чи необхідно виготовляти візу 

Про результати набору заявок повідомимо електронною поштою до 25 березня 

2018. 

Вибрані статті будуть опубліковані у редагованому збірнику статей у 

електронній формі. 

 



 

 

Організаційний внесок: 50 PLN.  

Учасники, які спеціально приїдуть на конференцію з-поза Європейського Союзу, 

можуть бути звільнені від оплати за участь у конференції. 

Для відібраних учасників організатори, при необхідності, можуть вислати 

запрошення для отримання відповідної візи або для перетину кордону в рамках 

безвізового режиму. 

Організатори конференції не покривають витрати на проїзд, проживання та 

харчування, візи та страхові внески. 

 


