
 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  

THE L’VIV IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY  

ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ                 INSTITUTE OF SLAVIC STUDIES 

вул. Університетська, 1, кімн. 335        1, Universytets’ka str., 335 room 

79000, Львів, УКРАЇНА         79000, L’viv, UKRAINE 

тел. (380-322) 239-42-78         tel. (380-322) 239-42-78 

e-mail: kolokviumlviv@gmail.com       e-mail: kolokviumlviv@gmail.com 

http://institutes.lnu.edu.ua/slavonic-studies/mizhnarodnyj-slavistychnyj-kolokvium/ 

 
 

 

ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ  

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ БАНЯ-ЛУКИ (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА)  

1 7 – 1 8  т р а в н я  2 0 1 8  р .  п р о в о д я т ь  

XХVІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ , 

присвячений пам’яті слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія 

На пленарних і секційних засіданнях традиційно будуть заслуховуватися та обгово-

рюватися доповіді з таких проблем: 

1. Кирило-мефодіївська традиція у суспільному розвитку слов’ян. 

2. Історія, мова, література та культура слов’янських народів: 

концептуальні питання. 

3. Україна та українці у загальнослов’янському та європейському 

контексті. 

4. Історіографія та методологія славістики. 
 

Колоквіум спрямований на вивчення історії, мови, літератури західних та південних слов’ян, їх 

взаємин з Україною та українцями, а також історії славістики. До участі запрошуються українські та 

зарубіжні вчені. Робочі мови – всі слов’янські. Зацікавлених осіб просимо подати до Оргкомітету 

заявки не пізніше 30 квітня 2018 р. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми, які не 

відповідають тематичній спрямованості колоквіуму. Заочна участь у колоквіумі не допускається. 

До заповненої заявки на участь просимо додати резюме доповіді (до 4000 знаків з пробілами). За 

бажанням доповідачів, частина з них може бути згодом надрукована у збірнику “Проблеми 

слов'янознавства” як тези доповідей. 

За погодженням з редколегією, тексти окремих доповідей обсягом від 0,5 до 1 обл.-вид. арк. 

можуть бути опубліковані у науковому збірнику “Проблеми слов’янознавства”. Матеріали подаються 

до редколегії в електронному варіанті (дві копії з різними іменами файлів у форматі DOC та RTF) на 

одному диску СD або електронною поштою за адресою: kolokviumlviv@gmail.com й у видруку. 

Увага: фінансові затрати, пов’язані з участю в колоквіумі, покриваються коштом учасників або 

тих установ, у яких вони працюють.  
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