Науковий круглий стіл "IV Універсал та Акт Злуки..."

Науковий круглий стіл:
«IV Універсал та Акт Злуки:
символізм, втілення, історичні паралелі та уроки
в контексті сучасності»

Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України (НДІУ)
23 січня 2015 р. об 11-00 проводить засідання Наукового круглого столу на тему «IV
Універсал та Акт Злуки: символізм, втілення, історичні паралелі та уроки в контексті
сучасності»,
присвяченого 97-й річниці проголошення самостійності УНР (IV Універсалу Центральної
Ради від 22 січня 1918 р.) та 96-й річниці Дня соборності України (Акту Злуки між УНР і
ЗУНР від 22 січня 1919 р.).
Актуальність заходу обумовлена річницями історичних актів 1918–1919 рр. та сучасними
процесами в контексті боротьби за збереження самостійності та соборності Української
держави.
За підсумками Круглого столу передбачається видання тематичного наукового збірника.
Відеоматеріали роботи Круглого столу будуть оприлюднені на сайті НДІУ та в мережі
Інтернет.
Робота круглого столу планується за такими напрямами:
– проголошення державної самостійності УНР IV Універсалом Центральної Ради 1918 р.:
передумови, реалізація та історичні уроки;

– Акт Злуки УНР і ЗУНР: рушійні сили, втілення та проблеми державотворчої єдності;

– IV Універсал і Акт Злуки в контексті Національно-визвольної війни українського народу
з російським агресором за державну незалежність і соборність у 2014–2015 рр.:
історичні уроки і паралелі.

Адреса НДІУ: 01135 м. Київ, вул. Ісаакяна, 18.
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Сайт НДІУ: http://ndiu.org.ua

До участі запрошуються науковці, аспіранти, молоді вчені, викладачі та всі бажаючі.
Заявки надсилати до 15 січня 2015 р. на адресу: ist.studii@ukr.net або на поштову
адресу: 01135 м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІУ, відділ історичних студій (к. 312).

В заявці просимо повідомити: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи, посаду, назву доповіді (повідомлення), електронну адресу,
телефон. Оргкомітет залишає за собою право відбору відповідно до тематики круглого
столу надісланих заявок.

З питань участі в роботі круглого столу звертатися у відділ української історії НДІУ, к.
312. Тел. 044-236-01-28.

Оргкомітет

Оргкомітет
Наукового круглого столу

Галайко Б. М. – кандидат історичних наук, директор НДІУ

Зінченко А. Л. – доктор історичних наук, заступник директора НДІУ

Гай-Нижник П. П. – доктор історичних наук, завідувач відділу історичних студій НДІУ

Фігурний Ю. С. – кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ
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Толочко Д. В. – кандидат історичних наук, вчений секретар НДІУ
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