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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Запрошуємо Вас 7 грудня 2018 року взяти участь у 

Всеукраїнській науковій конференції  
(ХІ щорічних Грінченківських читаннях)  

«БОРИС ГРІНЧЕНКО В ЛІТЕРАТУРНОМУ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ТА 
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ» 

(до 155-річчя від дня народження)  
 
Напрями роботи конференції: 
• Постать Бориса Грінченка у нововиявлених документах та дослідженнях. 
• Рецепція літературної спадщини Бориса Грінченка: ідеї та концепції у ХХ ст. 
• Пейзажі та місцевості України у творчості Бориса Грінченка. 
• Напрями наукової діяльності Бориса Грінченка.  
• Ідеї здобуття державності України у публіцистиці Бориса Грінченка. 
• Проблеми самоідентифікації народу і людини в науковій та публіцистичній спадщині Бориса 

Грінченка. 
• Борис Грінченко як шевченкознавець.  
• Борис Грінченко у боротьбі за спадщину Пантелеймона Куліша. 
• «Словарь української мови» та сучасний правопис. 
• Борис Грінченко як перекладач світової класики. 
• Інтернет і література. Популяризація спадщини Бориса Грінченка. 

 
Під час конференції планується робота круглих столів: 
• Принципи упорядкування творів письменників кінця ХІХ-початку ХХ ст.: питання текстології. 
• Видання багатотомного зібрання наукової спадщини Бориса Грінченка та 12-томної історії 

української літератури за редакцією В.Г.Дончика: проблеми літературного менеджменту. 
 
Місце проведення конференції: 
Київський університет імені Бориса Грінченка  
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б.  
Проїзд до ст. м. «Мінська» 
 
Порядок роботи конференції 07 грудня 
10.00 – 11.00 
11.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 
 

Реєстрація учасників 
Пленарне засідання 
Робота круглих столів 

 
Робоча мова конференції: українська. 
 

 
 



Для участі у конференції просимо 
до 30 листопада 2018 року  

на електронну адресу оргкомітету ndl.grinch@kubg.edu.ua, зазначивши тему листа –
«Грінченківські читання», надіслати: 

1. Реєстраційну форму учасника (зразок подано нижче). 
2. Відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску. 
 
Оргвнесок – 200 грн, сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття 
організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк 
сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу тощо) Кошти переказувати на рахунок 
Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р № 31557241148659 
ГУДКУ в м. Києві, код банку 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».  
 
ПРИМІТКА. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), 
оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає). 
 
Учасники конференції матимуть можливість опублікувати статті у фахових виданнях Інституту 
філології «Studia Philologica» (індексується ERIH PLUS, Google Scholar, Національна бібліотека 
України імені В.І. Вернадського), «Синопсис: текст, контекст, медіа» (індексується Google Scholar), 
«Літературний процес: методологія, імена, тенденції» (індексується Google Scholar). 
ПРИМІТКА. Вимоги до статей та умови публікації визначені на сайтах кожного періодичного 
наукового видання.  
 
КОНТАКТИ: 
 
Адреса оргкомітету: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, науково-дослідна лабораторія 
грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Координатор: Івасюк Оксана Михайлівна, завідувач НДЛ грінченкознавства Інституту філології 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук.  
 
Тел: (044) 272 14 13 
 
Е-mail: ndl.grinch@kubg.edu.ua  
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РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
УЧАСНИКА  

Всеукраїнської наукової конференції  
(ХІ щорічних Грінченківських читаннях)  

«БОРИС ГРІНЧЕНКО В ЛІТЕРАТУРНОМУ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ТА 
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ» 

(до 155- річчя від дня народження) 
 
 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий  ступінь   
Вчене звання  
Місце роботи  
(повна назва організації) 

 

Посада  
Адреса для листування  
Контактний телефон (факс), е-mail  
Форми участі у конференції 
(необхідне підкреслити) 

Тільки публікація матеріалів  
Публікація  матеріалів + усна доповідь 
Тільки  усна доповідь 
Участь  без доповіді та публікації  

Повна назва доповіді   
Запланована секція (напрям)  
Журнал, у якому бажаєте опублікувати 
статтю 

 

 
 


