МНК «Sapere aude! Український Вільний Університет: 1945-2015»

Міжнародна наукова конференція «Sapere aude! Український Вільний Університет:
1945-2015 (до 70-річчя діяльності УВУ в Німеччині»

8 жовтня 2015 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка з
нагоди 70-річчя діяльності Українського Вільного Університету в Німеччині відбулася
Міжнародна наукова конференція «Sapere aude! Український Вільний Університет:
1945-2015 (до 70-річчя діяльності УВУ в Німеччині)». Організаторами конференції
виступили Український Вільний Університет (УВУ) та Львівський національний
університет (ЛНУ) імені Івана Франка за сприяння Фундації Українського Вільного
Університету в США.

У конференції взяли участь близько сорока науковців з України та закордону, які
представляли УВУ, ЛНУ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,
Представництво в Україні Релігійного товариства українців-католиків «Свята Софія»
(США), Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського, Варшавський університет,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Західний науковий
центр НАН України і МОН України, Національну академію мистецтв України,
Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, Український католицький
університет, Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К.
Карпенка-Карого, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського ХАІ. Науково-дослідний
інститут українознавства представляла старший науковий співробітник відділу
історичних студій, кандидат історичних наук Тетяна Шевченко.

Учасників конференції привітали Міністр освіти і науки України Сергій Квіт (вітання
зачитав декан факультету журналістики ЛНУ професор Михайло Присяжний), ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук,
професор Володимир Мельник, від імені сенату УВУ, його професорського й
докторського складу – ректор Українського Вільного Університету, доктор філологічних
наук, професор Ярослава Мельник.
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У Дзеркальній залі головного корпусу ЛНУ відбулось відкриття конференції, пленарне
засідання, презентація нових наукових, літературних та мистецьких видань УВУ, круглий
стіл «УВУ сьогодні: здобутки, проблеми, обрії розвитку» (модератор: Ярослава Мельник)
та підбиття підсумків конференції. Наукові доповіді, виголошені під час пленарного
засідання, охопили огляд історії УВУ та постаті провідних науковців (Володимира Янева,
Юрія Панейка, Володимира Державина, Володимира Кубійовича), видавничу діяльність
Університету, його роль в українській освіті та науці, насамперед, літературознавстві і
правознавстві, перспективи розвитку сучасної україністики з точки зору
постколоніальних підходів, що почали розроблятись в УВУ.

У форматі тематичних засідань пройшла робота трьох секцій конференції. Доповіді
першої секції, «Найкоштовніший скарб української еміграції»: наукові школи, архівні й
бібліотечні колекції, освітня й видавнича діяльність УВУ» (керівники: Мар’ян Лозинський,
Ігор Скочиляс), представили характеристику архівних та бібліотечних зібрань УВУ,
видавничу та наукову діяльність Університету (правознавчі та франкознавчі студії,
наукову співпрацю), історію Педагогічного інституту УВУ. Доповіді другої секції, «Історія
УВУ в особах: постаті» (керівники: Богдана Криса, Лідія Стефановська), були присвячені
різним аспектам діяльності вчених-викладачів УВУ: Вадима Щербаківського, Ігоря
Качуровського, Олександра Кульчицького, Павла Зайцева, Володимира Державина,
Григорія Ващенка, Іво Полуляха. Учасники третьої секції, «Стан та перспективи розвитку
українознавства у сучасному світі: виклики й відповіді» (керівники: Тетяна Шевченко,
Йосип Лось), висвітлили історію становлення освітніх та наукових інституцій української
діаспори у повоєнній Німеччині, сучасний стан розвитку українських студій в
Мюнхенському університеті та німецькій науці загалом, тенденції розвитку вищої освіти,
зокрема бізнес-освіти, у світі та орієнтири для української освіти та УВУ, місце освіти та
науки у процесах створення конкурентного суспільства, націє- та державотворення,
особливості формування нової української ідентичності, ідеї україноцентризму та
націоналізму в публіцистиці Валентина Мороза, політику пам’яті у шкільному наративі
України і Росії.

Матеріали конференції будуть опубліковані у 20 томі «Наукового збірника Українського
Вільного Університету».
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