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XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

14-16 червня в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України відбулася XIV Міжнародна 
наукова конференція молодих учених. Цей захід що два роки збирає літературознавців із різних 
куточків України, а також інших країн. Цього разу серед учасників були гості із Вроцлава, Запоріжжя, 
Києва, Луцька, Львова, Миколаєва, Ужгорода, Харкова, Чернівців та інших міст. Із вітальним 
словом до колег звернулися директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка акад. НАН України 
М. Жулинський, а також заступник директора з наукової роботи, чл.-кор. НАН України М. Сулима.
Секційна робота впродовж двох днів здійснювалася в шести тематико-проблемних напрямках: 

“Давня і класична українська літерат ура”, “Документ і література”, “Поезія: рецепція, типологія”, 
“Стратегії дослідження зарубіжної літератури”, “Сучасна українська література”, а також “Український 
літературний процес XX століття”. Доповіді та обговорення були присвячені класикам і сучасникам, 
представникам різних епох (XVII–XXI ст.), творцям знакових текстів української, англійської, 
німецької, польської, російської, сербської, словацької, чеської та інших літератур. Модераторами 
секцій виступили знані фахівці відповідних ділянок філології, співробітники Інституту літератури. 
А завдяки працівникам науково-інформаційного відділу присутні могли ознайомитися з новими 
фаховими виданнями, підготовленими науковцями Інституту впродовж останніх років.
Із презентацією Центру з дослідження літератури фентезі, а також із тематичною відкритою 

лекцією “Примусовий наратив у повісті Пітера Соєра “Останній Одноріг” для молодих учених і гостей 
конференції виступила очільниця згаданого Центру д. філол. н. Т. Рязанцева. Доктор філософських 
наук у ділянці історії (Стенфордський університет), учасниця міжнародного дослідницького проекту 
СOURAGE (Триніті Коледж Дублін) О. Кулик запропонувала англомовну доповідь “Cultural Opposition 
to Communism in Eastern Europe: The Epistemological Challenge of Ukraine”. Обидва виступи 
супроводжувалися візуальними презентаціями і цікавим обговоренням. Завдяки партнерській 
допомозі проекту “Наукова світлиця” лекції було записано й поширено на популярному мережевому 
ресурсі YouTube.
Доброзичлива атмосфера, нові знайомства, жваве спілкування та обмін науковим досвідом 

характеризували робочі дні конференції. Конференція завершилася цікавою екскурсію “З історії 
київського культурного життя”. Оргкомітет Міжнародної конференції молодих учених, співробітники 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка дякують усім учасникам і сподіваються на нові зустрічі та 
подальшу співпрацю.
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