Філософський факультет університету Матея Бела в Банській Бистриці (Словаччина)
Центр суспільних наук та психології Словацької академії наук в Кошице (Словаччина)
Інститут історії і політології Aкадемії поморської в Слупську (Польща)
у співпраці з:

Українським історичним товариством у Польщі
CERMOCEHIS – Центром вивчення новітньої історії Центральної Європи
Координаційним комітетом реоптантів Словацької республіки
Словацько-українською історичною комісією при Словацькому національному
комітеті істориків у Братиславі
Словацьким історичним товариством при Словацькій академії наук

Запрошують Вас взяти участь у

І Міжнародному Карпатському симпозіумі

«Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність,
матеріальна та духовна культура VI»
присвяченому
70-тій річниці переселення русинів-українців зі Словаччини до УРСР
та акції «Вісла» у Польщі в 1947 році
який відбудеться у

конгрес-центрі Словацької академії наук «Академія»
в Старій Лесній, 27-28 вересня 2017 року.
Симпозіум є продовженням циклу міжнародних наукових конференцій, який бере
початок у 2007 році: «Лемки, бойки, русини – минуле, теперішнє та майбутнє» (Зелена
Гура, 2007), «Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність, матеріальна та духовна
культура» (Зелена Гура, 2009; Слупськ, 2011; Свидник, 2013; Слупськ, 2015).
Враховуючи тривалу традицію і високий науковий авторитет цього циклу, Оргкомітет
ухвалив рішення підвести цьогорічний захід до рангу наукового симпозіуму. Отже, це
буде VI конференція циклу і одночасно І Міжнародний Карпатський симпозіум.
Симпозіум проходитиме в особливий час. У нинішньому році виповнюється 70 років з
часу переселення русинів-українців зі Словаччини до СРСР (у Радянську Україну) в
1947 році, як і акції «Вісла» у Польщі, здійсненій також у 1947 році. У рамках цієї акції з
південно-східної території країни виселено понад 140 тисяч осіб, у тому числі лемків та
бойків. Вони були депортовані на Західні та Північні землі Польської держави та дуже
розпорошено примусово розселені.
Хоча провідна тематика цьогорічного симпозіуму пов'язана із трагічними акціями
виселення в 1947 році, організатори мають намір включати до програми конференції
також доповіді, які прямо не пов'язані із вказаною тематикою. Симпозіум має
міждисциплінарний характер. Його мета полягає в презентації історії, культури і
сучасних проблем регіональних груп, що мешкають на польсько-словацько-українськоугорсько-румунському прикордонні: лемків, бойків, гуцулів, русинів (з північно-східної
Словаччини та Закарпаття в Україні), а також їхніх співвітчизників у діаспорі, котрі
проживають за межами Карпатського регіону в Польщі, Україні, на Балканах, в Америці.
Організатори запрошують дослідників, які вивчають українські регіональні групи не
лише з Низьких Бескид чи Бещад, а й Перемиського Підгір’я, Люблінщини та Підляшшя

в Польщі. Будуть вітатися і проголошені в ході симпозіуму доповіді, присвячені
етнічним та національним групам, що проживають або проживали в минулому у
сусідстві з лемками, гуцулами, бойками, русинами – євреї, роми (цигани), карпатські
німці та інші.
Робочими мовами симпозіуму є усі слов'янські мови, а також англійська мова.
Виголошені доповіді будуть опубліковані у збірці наукових праць. Для публікації
приймаються тексти польською, українською, словацькою, чеською або англійською
мовами.
До складу міжнародного Оргкомітету входять:
-

доцент, д-р Міхал Шмігель (doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD) – голова,
д-р Маріан Гайдош (PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.),
габілітований д-р, професор Богдан Гальчак (dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ)

До наукового комітету симпозіуму входять:
-

-

габілітований д-р, професор Зеленогурського університету Богдан Гальчак,
голова (Зеленогурський університет, Польща; Українське історичне товариство
в Польщі);
габілітований д-р, професор Роман Дрозд (Поморська академія в Слупську,
Польща; Українське історичне товариство в Польщі);
габілітований д-р, професор Стефан Дудра (Зеленогурський університет,
Польща);
д-р історичних наук, професор Ярослав Тарас (Інститут народознавства НАН
України, м. Львів, Україна);
кандидат історичних наук Ірина Мусієнко (Національний технічний
університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, Україна);
професор Янко Рамач (університет у Новому Саді, Сербія);
д-р Станіслав Конечний (Центр суспільних наук та психології Словацької
академії наук в Кошице, Словаччина);
доцент, д-р Мирослав Кметь (університет Матея Бела в Банській Бистриці,
Словаччина);
професор Пауль Й. Бест (Карпатський міжнародний інститут, США);
професор Франк Сисин (Університет Торонто, Канада).

Осіб, зацікавлених в участі в симпозіумі, просимо заповнити формуляр заявки і
надіслати його електронною поштою до 15 квітня 2017 року на електронну адресу:
michal.smigel@umb.sk (доцент, д-р Міхал Шмігель).
Умовою участі у симпозіумі є оплата організаційного внеску у розмірі 50 євро. У
межах цього внеску організатори забезпечують харчування в ході засідань та
публікацію текстів у збірці, яка буде результатом симпозіуму.
Організаційний внесок не включає в себе оплату проживання. Oрганізатори
симпозіума забронюють житло учасникам (відповідно до їх вимог, вказаних у
формулярі заявки) в конгрес-центрі Словацької академії наук «Академія» в Старій
Лесні (регіон Високі Татри у Словаччині). Прайс-лист вартості проживання міститься у
формулярі заявки. Оплата вартості проживання вноситься безпосередньо на ресепшн
конгрес-центру в Старій Лесні у день прибуття. Організатори симпозіуму не
компенсують учасникам витрати на проїзд. Їх оплачують учасники або інституції чи
організації, якими вони були делеговані.

Організаційний внесок у розмірі 50 євро просимо внести – після підтвердження
організаторами участі у симпозіумі – до 30 квітня 2017 року банківським переказом
на рахунок Філософського факультету університету Матея Бела в Банській Бистриці:
Отримувач:

Univerzita Mateja Bela – Filozofická fakulta, Tajovského 40,
974 01, Banská Bystrica, Slovensko (Словаччина)

Назва банку:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Номер рахунку – IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT код:

SPSRSKBA

Назва переказу:

VS/103392 та ім'я і прізвище учасника.

В разі необхідності видачі рахунків-фактур вартості участі у конференції, просимо
зазначити у формулярі заявки необхідні дані: назву (ім'я) платника, адресу,
ідентифікаційний номер платника податків.
Метою організаторів симпозіуму є якнайшвидша публікація виголошених доповідей у
науковій збірці. Тексти для публікації учасники повинні надіслати до кінця жовтня
2017 року. Після цієї дати тексти прийматися не будуть.
Задля уникнення зайвих проблем при публікації статті, просимо авторів
дотримуватися правил, викладених редакторами. Редакційні засади збірки долучені як
додаток до даної інформації про симпозіум. Автори повинні перш за все мати на увазі,
що текст буде опублікований у Словаччині і повинен відповідати редакційним засадам,
що є чинними в цій державі. Організатори залишають за собою право відхиляти
надісланий текст, коли:
- його тематика не буде відповідати тематиці симпозіуму,
- текст не матиме характеру наукової роботи,
- текст не буде відповідати редакційним засадам, визначеним організаторами,
- буде написаний іншою мовою, ніж словацька, чеська, українська, польська,
англійська.
У першу чергу будуть опубліковані статті тих авторів, які візьмуть особисту участь у
симпозіуму.

