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візія націоналістів
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Київ

Напрямки дискусій:
 Міжнародна політика очима націоналістів у ХХ ст.
 Україна і геополітичні гравці: союзники та вороги, опоненти.
 Чи здатна Україна реалізувати власний геополітичний проект (БалтоЧорноморський проект).
 Українські зовнішньополітичні інтереси сьогодні і завтра.
 Україна у світовій економіці.
 Україна і міжнародна безпекова політика.
 Формування позитивного міжнародного іміджу України та боротьба з
інформаційними агресіями.
 Як зберегти українську ідентичність в глобалізованому світі?
До участі в читаннях запрошено політологів, політиків, дипломатів, істориків,
філософів.
Заявки на участь у читаннях разом із текстом доповіді просимо надсилати до
15 грудня 2017 р. за адресою: bandera.chyt@ukr.net
Видання збірника планується до початку роботи конференції.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають
тематиці читань.
У заявці просимо вказати: ім’я, прізвище, місце роботи, посаду, науковий
ступінь, вчене звання, тему запланованої доповіді, контактні дані (телефон та адресу
електронної скриньки).
Вимоги до оформлення тексту доповіді: мова українська, дані про автора
(прізвище, ім’я, науковий ступінь, місце роботи, посада, вчене звання, тему доповіді,
електронна адреса), обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman,
формат doc, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Посилання автоматичні
посторінкові.
Детальніша інформація за телефонами: 0674414601, 0679611662, 0979863144

Довідка:
Бандерівські читання проводяться з 2014 року щорічно в перших днях лютого в час
створення Організації Українських націоналістів 1929 р. як руху, який поставив за
мету встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та
розвиток.
У Києві в розпал Революції гідності в актовій залі Київради з нагоди 85-ї річниці
створення Організації Українських Націоналістів та 105-ї річниці з дня народження
Степана Бандери пройшли І Бандерівські читання (1 лютого 2014 р.)
ІІ Бандерівські читання на тему «Якою має бути Українська Самостійна Соборна
Держава в XXI столітті та «питання Москви» (2 лютого 2015 р.).
ІII Бандерівські читання на тему «Візія Української держави в ідеології українського
націоналізму» (3 лютого 2016 р.).
IV Бандерівські читання на тему «Як завершити українську національну
революцію» (2 лютого 2017 р.).

