Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса
Саксаганського, Михайла Старицького
Національна Академія Наук України
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЛЕСЯ УКРАЇНКА І КРИМ»
21 жовтня 2021 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції, яка відбудеться в
жовтні 2021 р. в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи
Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Саксаганського, 97, музей Лесі
Українки)
Основні напрями роботи:
1. Кримський період у житті та творчості Лесі Українки.
2. Кримські адреси та кримське коло Лесі Українки та її родини.
3. Крим у житті найближчого оточення родини Косачів.
4. Музейні колекції як джерело вивчення зв’язків родини Косачів з Кримом.
5. Кримські сюжети в українській літературі другої половини XIX – початку ХХ ст.
6. Крим в українському літературному, мистецькому та громадсько-політичному русі
другої половини XIX – початку ХХ ст.
7. Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження зв’язків української
інтелігенції з Кримом у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст.
8. Античний Крим.
9. Візантійський Крим.
10. Генуезькі колонії в Криму.
11. Кримський ханат.
12. Крим періоду першої російської окупації, 1783–1917 рр.
13. Совєтський Крим.
14. Автономна Республіка Крим.
15. Крим під російською окупацією.
До участі запрошуються історики, архівісти, музейники, аспіранти.
Робочі мови: українська, англійська.
Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Заявки на участь у конференції просимо надсилати до 15 жовтня 2021 р. на
нижчевказані адреси:
dmytro.gordiyenko@gmail.com
starytskymuseum@gmail.com
Заявки мають містити: тему і коротку анотацію доповіді (до 500 др. знаків), відомості
про автора (прізвище, ім’я, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), контактні дані
(електронну/поштову адресу, телефон);
За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Кінцевий термін
подачі матеріалів 30 листопада 2021 р. Обсяг 0,5 др. арк. Посилання автоматичні внизу
сторінки.
Статті приймаються такими мовами: українська, англійська
До статті додати назву, ім’я автора і розширену анотацію (близько 500 друкованих
знаків) українською та англійською мовами. За наявності ілюстрацій, вони подаються в
електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
Оргкомітет конференції залишає за собою право редагування матеріалів
та їхньої вибіркової публікації
Телефони для довідок: (044) 289-57-52 (Музей видатних діячів української культури,
контактна особа – Ольга Гураль).
Оргкомітет

