
 

Дослідницький семінар  

“Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та  

Російської імперій у ХІХ – на початку ХХ  століття” 

 

Час проведення: 28-29 вересня 2017 року. 

Місце проведення: Історичний факультет Харківського національного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди, Харків, Україна. 

Крайній термін подачі заявок: 10 липня 2017 року. 

 

Семінар стане майданчиком для дискусії про імперське минуле Центрально-Східної 

Європи та Чорноморського регіону в категоріях меж та кордонів. Організатори запрошують до 

розмови про лінії поділу між державами, регіонами, міським та сільським, мовами, міфами, 

наративами, релігіями, націями, соціальними групами. Центральними для семінару є питання 

взаємовпливу меж та кордонів з спільнотами, в яких вони існували. Організатори очікують від 

учасників розвідки базовані на підходах постколоніальних та пограничних студій, нової 

імперської та транснаціональної історії. 

 

Семінар буде зосереджений на наступних темах: 

 Суб’єкти та об’єкти поділів 

 Антагонізм між центром та периферією 

 Динаміка меж та кордонів 

 Межі між “своїми”, “іншими” та “чужими” 

 Просторові та позапросторові поділи 

 Конструювання та деконструкція кордонів та меж 

 Подолання меж та кордонів 

Цей перелік тем не є вичерпним, тож заявки з інших тем, що пов’язані з тематикою 

семінару вітаються. 

Заявка повинна складатись із академічного резюме (CV), тез доповіді (до 300 слів) та 

контактної інформації. Просимо подавати заявки на адресу ethnickh@gmail.com до 10 липня 

2017 року. Якщо Ви не отримали підтвердження про отримання Вашої заявки, будь ласка, 

контактуйте з організаторами.  

 

mailto:ethnickh@gmail.com


Участь у семінарі є безкоштовною. Організатори забезпечують проживання та харчування 

учасників під час семінару. Організатори мають обмежений бюджет для покриття транспортних 

витрат учасників. Будемо вдячні, якщо Ви зможете покрити транспортні витрати з коштів Ваших 

університетів чи установ. Під час подачі заявки, будь ласка, повідомте організаторів про потребу 

відшкодування транспортних витрат. 

 

Організатори семінару: 

Артем Харченко (Харків) ethnickh@gmail.com 

Олексій Чеботарьов (Львів / Ст. Галлен) ochebotaryov@gmail.com  

Центр дослідження міжетнічних відносин у Східній Європі 

Центр управління та культури в Європі Університету Ст. Галлен 

Історичний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Григорія 

Сковороди 

Програма дослідження Східної України імені Ковальських у Харкові Канадського інституту 

українських студій Університету Альберта 

 

Контактна інформація: 

Електронна пошта: ethnickh@gmail.com 

Веб-сторінка: https://ethnickh.wordpress.com 

mailto:ethnickh@gmail.com
mailto:ochebotaryov@gmail.com
mailto:ethnickh@gmail.com
mailto:ethnickh@gmail.com
https://ethnickh.wordpress.com/

