Конф Канів оголош - 2

До 200-річчя Тараса Шевченка
Шановні колеги!
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії
Міністерства освіти і науки України разом з Шевченківським національним заповідником
Міністерства культури України проводить 25 вересня 2014 року Міжнародну
науково-практичну конференцію «Тарас Шевченко в долі слов'янських народів:
діалог через століття і кордони».

Конференція відбудеться у четвер 25 вересня 2014 року в Шевченківському
національному заповіднику в приміщенні музею Т. Шевченка на Тарасовій горі (м. Канів).

Робота учасників конференції відбуватиметься за такими напрямами:

- Тарас Шевченко і цивілізаційно-культурні трансформації в Центральній і Східній Європі
в ХІХ ст.

- Шевченків простір: український, російський, польський, литовський і казахський
контексти.

- Шевченкове слово як чинник формування модерної нації.

- Дім буття Тараса Шевченка в українському часопросторі.

- Сакральний топос Чернечої гори.

- Увічнений і вічний: пам’ятники Тарасові Шевченкові у світі.
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У рамках конференції заплановано виступи з доповідями видатних шевченкознавців на
пленарному засіданні, роботу науковців на секційних засіданнях: «Феномен Тараса
Шевченка в українській та світовій цивілізації та культурі»; «Освітні проекції
шевченківського дискурсу; «Шевченкознавство в діаспорі»; «Творчість Тараса Шевченка
в пісенному і образотворчому вимірі» та проведення експедиції-екскурсії в Національному
музеї Т. Шевченка.

Місце проведення конференції: м. Канів, Шевченківський національний заповідник, музей
Т. Шевченка.

Реєстрація учасників – 10.00 – 11.00.

Час роботи конференції – 11.00 – 18.00.

Програму та збірник матеріалів (тез доповідей) конференції можна буде отримати під
час реєстрації.

Проїзд, проживання – за кошти учасників.

Після проведення конференції планується публікація статей у фахових виданнях з
історичних наук (журнал «Українознавство» і «Збірник наукових праць»). Редколегія цих
видань залишає за собою право відбору, редагування поданих матеріалів та повернення
їх автору з метою подальшого доопрацювання. Додаткова інформація: e-mail:
yarosch@rambler.ru; renke88@ukr.net.

Статті будуть опубліковані протягом листопада-грудня 2014 р.

Контактна інформація оргкомітету:
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Адреса: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Національний науково-дослідний інститут
українознавства та всесвітньої історії, к. 215, 301, 302.

Контактний телефон: (044) 236-01-02.

Е-mail: shevch2014@ukr.net.
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