
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ІВАНА ФРАНКА НАН УКРАЇНИ 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 
Шановні колеги! 

 

Запрошуємо до участі в роботі Міжнародного наукового симпозіуму 

 

“ЛЕСЯ УКРАЇНКА: 

ОСОБИСТІСТЬ, НАЦІЯ, СВІТ”, 

 

який відбудеться 11–13 червня 2021 року  

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 

(база практик табору “Гарт” ВНУ ім. Лесі Українки, с. Світязь) 

 
Напрямки роботи симпозіуму: 

 

• Життя і творчість / життя-як-творчість. Проблеми біографії Лесі Українки  

• Родина Драгоманових-Косачів  

• Леся Українка в колі сучасників: колеги, друзі, опоненти 

• Драматургія, поезія, художня проза Лесі Українки в національному та 

світовому контекстах 

• Леся Українка – перекладачка, публіцистка, фольклористка 

• Епістолярна спадщина письменниці 

• Мовний світ Лесі Українки. Персональна текстологія 

• Постать і спадщина Лесі Українки в наукових концепціях, перекладацьких 

інтерпретаціях, видавничих проєктах, музейних експозиціях    

• Леся Українка в театрі, кіно, музиці, образотворчому мистецтві, інтернет-

просторі 
 

    Учасники можуть заявити власну тему в межах окреслених напрямків 

симпозіуму 

 

    Форми участі: доповідь з публікацією статті, доповідь без публікації, публікація 

статті. 

 
ТЕМАТИКА КРУГЛОГО СТОЛУ: 

 

Персональна енциклопедія “Леся Українка”: 

концепція, напрямки проєкту, виконавці 

 
 
 



Тексти доповідей будуть опубліковані в колективній монографії або фаховому 

збірнику наукових праць. Вимоги до оформлення статей буде додано до запрошення. 

Текст статті (електронний варіант) прохання подати до 15 липня 2021 року. 

Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасників (орієнтовний бюджет 

перебування на симпозіумі буде повідомлено в запрошенні). 

 
До 20 травня 2021 р. чекаємо на адресу оргкомітету заявку з темою виступу.  

У заявці прохання вказати тему доповіді, своє повне ім’я, вчений ступінь, звання, 

посаду, місце роботи, адресу електронної пошти, контактний телефон, а також (за потреби) 

підтвердити необхідність паперового запрошення.  

 

Координатори симпозіуму:  

Антоніна Радько +38 050 646 99 74 

Олена Кицан +38 050 101 30 42 

 

Наша адреса: 

43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13, 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

Науково-дослідний інститут Лесі Українки 

e-mail: LUsimposiumus2021@ukr.net 

контактний телефон: (0332) 24-83-02  

mailto:LUsimposiumus2021@ukr.net

