ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1
Шановні колеги!
Інститут історії України НАН України
запрошує Вас взяти участь у
Міжнародній науковій конференції
«ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ЕПОХ,
У СВІТЛІ ТРАДИЦІЙ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ.
75 РОКІВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ»,
яка відбудеться
20–21 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ
До початку роботи Конференції планується підготувати та видати
Збірник матеріалів, а також розмістити його е-версію на сайті Інституту.
Доповіді та матеріали розподіляються за такими проблемнотематичними панелями:
І. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ: ОСНОВНІ ВІХИ ТА ПЕРІОДИ
1.1. Організаційна передісторія, народження та конституювання Інституту
(1930-ті)
1.2. Інституціональні перетворення воєнної доби (1941–1944)
1.3. Повоєнне переформатування (друга половина 1940-х – 1950-ті)
1.4. Академічна інституція за часів лібералізації (1960-ті – початок 1970-х)
1.5. Інституціональна еволюція: від епохи Стагнації до доби Перебудови
(1970-ті – 1980-ті)
1.6. На роздоріжжі сучасності (1990-ті – 2000-і): виклики та перспективи
1.7. Історія Інституту: прочитання, інтерпретації, візії та ревізії

II. У ВИМІРАХ СОЦІО– ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
2.1. Репресивний механізм сталінської доби: управлінська стратегія чи
«селекція» інтелектуалів?
2.2. «Покаянні» тексти істориків як засіб радянської соціалізації 1930-х –
початку 1950-х
2.3. Інституція в емігрантській та діаспорній рецепції
2.4. Погром української інтелігенції, академічні «чистки» та Інститут на
початку 1970-х
2.5. Громадські рухи 1960-х – 1980-х та вчені Інституту
2.6. Образи Інституту в науковій та суспільній думці
2.7. Інституція та сучасна громадськість
ІІІ. НА ТЕРЕНАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СВІТУ: ПРОЕКТИ І ТЕКСТИ
3.1. Стратегії радянської легітимації щодо української минувшини
3.2. Конструкції української історії в незавершених наративах («Нариси з
історії України». К., 1937–1944; та ін.)
3.3. Персональні (індивідуальні монографії) та колективні тексти
українського радянського історіописання («Історія міст і сіл Української
РСР», «Історія Української РСР», «Історія Києва» та ін.)
3.4. «Радянська енциклопедія історії України» та її архітектоніка
3.5. Спроби часткової реабілітації М.Грушевського та інших українських
істориків у 1960-ті – на початку 1970-х
3.6. Українські науково-історичні збірники 1960-х – початку 1970-х
(«Історичні джерела та їх використання», «Історіографічні дослідження в
Українській РСР» та ін.)
3.7. Представлення українського минулого в радянському історичному письмі
3.8. Семантика радянських та пострадянських історичних текстів в
українському інтелектуальному просторі
3.9. Повернення «репресованих праць» та «інтелектуальна репатріація»
діаспорних студій у контексті проекту культурної і політичної легітимації
України (1990-ті – 2000-і)
3.10. Проекти й тексти сучасного українського історіописання
IV. У ПЛИНІ ГЕНЕРАЦІЙ: ПРОСОПОГРАФІЧНА ПАЛІТРА Й
ОБРАЗИ ПОКОЛІНЬ
4.1. Покоління «батьків-засновників»: радянські висуванці та спадкоємці
ВУАНівської науки
4.2. Повоєнна генерація другої половини 1940-х – 1950-х та її походження
4.3. Покоління 1960–1970-х: інтелектуальне наступництво та розриви
4.4. Між радянським та пострадянським: «перехідна» генерація 1980–1990-х
4.5. Сучасність та «діючі» покоління
V. ГАЛЕРЕЯ ІСТОРИКІВ
5.1. Вчені-організатори
5.2. Генератори ідей

5.3. Історики-вихователі
5.4. Репресовані та реабілітовані науковці
5.5. Призабуті імена

Оргкомітет
СМОЛІЙ Валерій Андрійович (голова), директор Інституту історії
України НАН України, академік НАН України
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ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович, завідувач відділу Інституту історії
України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних
наук, професор
КУЛЬЧИЦЬКИЙ Станіслав Владиславович, завідувач відділу
Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор
РЕЄНТ Олександр Петрович, заступник директора Інституту історії
України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних
наук, професор
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович, учений секретар Інституту історії
України НАН України, доктор історичних наук, професор
УДОД Олександр Андрійович, завідувач відділу Інституту історії
України НАН України, доктор історичних наук, професор
ЮРКОВА Оксана Віталіївна, провідний науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук
ЯСЬ Олексій Васильович (секретар), старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук
***
Для участі в роботі Конференції просимо до 15 червня 2011 р. надіслати
заявку (типова форма заявки додається) та матеріал для публікації у
Збірнику матеріалів конференції (вимоги додаються) на електронну адресу:
history_isid@ukr.net
Адреса Оргкомітету: вул. М.Грушевського, буд.4, кім. 504, Київ, 01001,
Україна.
Тел.: (+38044)279-87-04.
Факс: (+38044)279-63-62.
Електронна адреса: history_isid@ukr.net

Заявка
на участь у Міжнародній науковій конференції
«ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ЕПОХ,
У СВІТЛІ ТРАДИЦІЙ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ.
75 РОКІВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ»
20-21 жовтня 2011 року
м. Київ
(прохання заповнити і надіслати до 15 червня 2011 року е-поштою
на адресу: history_isid@ukr.net)
Прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________________
________________________________________________________________
Науковий ступінь_________________________________________________
Вчене звання_____________________________________________________
Місце роботи, посада______________________________________________
________________________________________________________________
Контакти (е-mail, моб. тел.)_________________________________________
Назва доповіді____________________________________________________
_________________________________________________________________
Форма участі у Конференції (публікація доповіді в збірнику матеріалів
чи / та виступ і участь у дискусії)_____________________________________
Вимоги
Для публікації у Збірнику матеріалів подаються авторські тексти, які
не публікувалися раніше повністю чи частково, на електронну адресу
history_isid@ukr.net . Обсяг до 40 тис. др. зн. (включно з примітками). До
файлу доповіді додається окремий файл із заповненою заявкою на участь у
конференції.
Оргкомітет застерігає за собою право відхиляти матеріали, які
безпосередньо не стосуються проблематики Конференції та не
відповідають висунутим вимогам, а також повертати надісланий текст
автору для доопрацювання.
Набір у текстовому редакторі Word. Формат RTF. Шрифт Times New
Roman. Розмір шрифту основного тексту – 14, посилань – 12. Усі примітки
подаються після тексту тільки через меню програми текстового редактора.

