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Міжнародна наукова конференція 

 

“Переселення українців  

на терени колишньої Югославії“ 
 

з нагоди відзначення 130-річчя переселення українців з Галичини  

до Боснії, Славонії та Воєводини 

 

11-12 листопада 2021 року 

(м. Новий Сад, Сербія) 

 

Тематичні напрямки конференції: 

1. Історичний контекст переселення українців-галичан на терени західних Балкан. 

2. Внесок українців у розвиток культури в країнах колишньої Югославії. 

3. Формування та розвиток українських організацій у країнах колишньої Югославії. 

4. Зв`язки української громади в країнах колишньої Югославії з Україною.  

5. Друковані видання українською мовою в Сербії, Боснії і Герцеговині та Хорватії. 

6. Роль церкви у збереженні національної самосвідомості української громади на 

Балканах. 

7. Генеалогія та родовід українців на теренах колишньої Югославії.  

8. Збереження національної ідентичності в еміграції та культурний діалог українців 

з представниками інших народів. 

9. Роль і місце українців колишньої Югославії у світовій українській спільноті. 

10. Українські народні звичаї та їх збереження в еміграції. 

11. Фольклор українських переселенців у Боснії і Герцеговині, Сербії та Хорватії. 

12. Фольклорні записи як свідчення про переселення українців на західні Балкани. 

13. Переселення як літературна тема. 

14. Туга за батьківщиною як мотив у творчості українських переселенців. 

15. Рецепція української літератури в Сербії та країнах колишньої Югославії. 

16. Художній переклад як міст між українською та сербською, боснійською або 

хорватською культурами. 

17. Говірка українців Сербії, Боснії, Хорватії та діалектологічні дослідження 

української мови. 

18. Захист української мови як мови національної меншини. 

19. Мовна картина світу українців на теренах колишньої Югославії. 

20. Методика викладання української мови як іноземної словʹянської. 

21. Українознавчі студії за межами України та актуальні питання соціолінгвістики. 

 

 



 

Проведення конференції: 

Заплановано два варіанти проведення конференції ‒ за безпосередньою участю в 

Новому Саді, у приміщені філософського факультету Новосадського університету, 

та онлайн. Остаточне рішення стосовно способу проведення конференції буде 

прийнято в другій половині вересня 2021 р. у залежності від епідеміологічної 

ситуації в Сербії. 

 

Організаційний внесок: 

Організаційний внесок для безпосередньої участі складатиме 30 євро, оплачується 

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

сертифікат, екскурсійну програму, авторський примірник збірника.  

У випадку проведення конференції онлайн, участь безкоштовна. 

Транспортні витрати, проїзд та проживання ‒ за рахунок учасників конференції. 

 

Подання заявок: 

Заявки на участь у конференції просимо надсилати до 1 липня 2021 року на адресу: 

conference@yukrainians.com, або заповнюючи онлайн анкету учасника за наступним 

посиланням на https://forms.gle/WfS2esihRDvgynYd8  

Статті учасників конференції будуть опубліковані у  рецензованому збірнику.  
 

Важливі дати: 

1 липня 2021 р. ‒ термін надсилання заявок на участь у конференції; 

10 липня 2021 р. ‒ термін надсилання учасникам повідомлень про прийняття тем 

доповідей, вимог до оформлення текстів статті; 

20 липня 2021 р. ‒ термін надсилання учасникам офіційних запрошень; 

15-30 жовтня 2021 р. ‒ надання інформації про програму конференції; 

10 листопада 2021 р. ‒ заїзд учасників конференції; 

11-12 листопада 2021 р. ‒ дні проведення конференції. 
 

Місце проведення конференції:  
м. Новий Сад, філософський факультет Новосадського університету. 
  

Мови конференції:  
українська, всі слов`янські, англійська. 
 

За додатковою інформацією просимо звертатись за адресою: 

conference@yukrainians.com 

Офіційна сторінка конференції: https://130.yukrainians.com  

 

Заздалегідь висловлюємо вдячність за поширення інформації про конференцію. 
 

 

 

З повагою, 

 Організаційний комітет конференції 
 


