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Щорічник «Слов’янський світ» (випуск 6) присвячений комплексному дослідженню 
художньої культури слов’ян. У полі зору авторів – важливі проблеми сучасної славістики: 
художня традиція і сучасна культура, тенденції розвитку слов’янських літератур у ХХ ст., 
текстологія фольклору, його жанрова система. Подаються короткі відомості про наукову 
діяльність славістів – літературознавців, мовознавців, фольклористів, етнологів.

Філологам, історикам, етнологам, краєзнавцям, аспірантам, студентам.

The annual publication «Slavic World» (Volume 6) is dedicated to the complex research of 
the Slavic culture. The authors of this edition pay attention to the most fundamental problems 
of the contemporary Slavic studies, such as artistic tradition and contemporary culture, the 
tendencies of the development of Slavic literature in twentieth century, and textology and genre 
system of Slavic folklore. Some biographical information about scholarly work of the Slavic 
literary critics, folklorists, linguists and ethnologists is given.

This edition will be very useful for historians, philologists, ethnologists, museum scholars 
and students.
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