
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І ДОЛЯ НАРОДІВ УКРАЇНИ»

Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру  
(Комітет «Бабин Яр») спільно з Українським центром вивчення істо-
рії Голокосту, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І. Кураса НАН України та Інститутом історії України НАН України за 
підтримки Державного комітету України у справах національностей та 
релігій наприкінці вересня – на початку жовтня 2008 року проводить у 
Києві ІІІ Всеукраїнську наукову конференцію «Друга світова війна і доля 
народів України».

На конференції планується розглянути такі проблеми:
Національне питання в ідеології й пропаганді учасників Другої 1. 
світової війни.
Україна і українське питання в міжнародних відносинах часів 2. 
Другої світової війни.
Національно-політичні й національно-визвольні рухи на теренах 3. 
України наприкінці 30-х – на початку 50-х років. 
Міжнаціональні відносини на теренах України наприкінці 30-х – 4. 
на початку 50-х років. 
Національне життя (соціально-політичне, культурне, релігійне) 5. 
народів України в роки Другої світової війни.
Національна політика Польщі, Чехословаччини, Угорщини,  6. 
Румунії та СРСР на українських землях у передвоєнні часи. 
Національна політика СРСР на західноукраїнських землях у 7. 
1939–1941 роках.
Національна політика Німеччини, Румунії й Угорщини на окупо-8. 
ваній території України в 1939–1944 роках.
Національна політика СРСР на теренах України  9. 
в 1943–1954 роках.
Сучасні рефлексії з історії народів України часів  10. 
Другої світової війни.
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Заявки на участь у конференції разом з тезами доповідей  
(до 4000 символів в електронному вигляді) приймаються до 1 червня 
2008 року. У заявці обов’язково мають бути зазначені: ПІБ, поштова і 
електронна адреси, службовий, мобільний і домашній телефони, міс-
це роботи, посада, науковий ступінь, тема доповіді.

Заявки надсилати на адресу: Український центр вивчення історії Го-
локосту, 01011, Київ, вул. Кутузова, 8, кім. 109. Тел./факс: (044) 285 90 30, 
e-mail: uhcenter@binet.com.ua.

Рішення про включення доповіді до плану конференції буде ухвалено 
оргкомітетом лише після отримання тез. Точну дату проведення 
конференції учасникам буде повідомлено до 1 серпня 2008 року. 
оргкомітет залишає за собою право відмовити в участі у конференції, 
якщо тема доповіді не відповідатиме вказаній вище тематиці або ж 
робота буде виконана без урахування загальноприйнятих наукових 
вимог.

Тези буде надруковано напередодні конференції, а повні тексти 
доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції буде 
опубліковано окремою збіркою.

Транспортні витрати в межах України (плацкартні залізничні 
квитки), готель та харчування – за рахунок організаторів.

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«РОМИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ  
ТА УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ»

Згідно з постановою Верховної Ради України від 8 жовтня 2004 року, в 
Україні засновано День пам’яті Голокосту ромів (циган), що відзначається 
2 серпня (день проведення акції зі знищення циганів-в’язнів табору Ауш-
віц). Український центр вивчення історії Голокосту за підтримки фонду 
фрідріха Еберта до цієї дати планує провести 2 серпня 2008 року в Києві 
міжнародну конференцію «РоМи УКРАЇНи В ПЕРІоД ДРУГоЇ СВІТоВоЇ 
ВІЙНи: СУЧАСНиЙ СТАН ВиВЧЕНННЯ, ВиКлАДАННЯ ТА УВІЧНЕННЯ 
ПАМ’ЯТІ».

У роки Другої світової війни однією з етнічних груп, яка зазнала пере-
слідувань у багатьох регіонах окупованої частини Європи, були роми. 
однак науковий інтерес до долі ромів у період нацистського панування 
виник порівняно недавно. Існують розбіжності в концептуальному пи-
танні про те, чи було знищення ромів тотальним, що здійснювалося на 
основі расової ідеології і виконувалося повсюдно згідно із попереднім 
наміром і оформленим потім планом, з використанням мобілізованих 
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для цього технічних ресурсів і адміністративних ланок різних рівнів, які 
працювали для досягнення однієї мети.

Регіональні особливості нацистської та румунської антиромської по-
літики на радянській території вивчені вкрай недостатньо. У роботах 
закордонних істориків майже не розглядається територія України; ста-
тистика вкрай уривчаста, значні комплекси архівних джерел дотепер не 
введені до наукового обігу, не вивчено позицію різних підрозділів оку-
паційної адміністрації в Україні з «ромського питання» тощо. Головне ж 
– проблема трагічної долі ромів України, схожості антиромської політики 
та її принципових відмінностей від політики щодо інших категорій насе-
лення України все ще відсутня як окрема науково-дослідна проблема в 
українській історіографії; майже не вживаються заходи для вивчення й 
увічнення трагічної долі цього народу. 

Конференція має стати відправним пунктом та імпульсом для по-
дальшого вивчення описаної тематики й привернення до неї науково-
дослідного інтересу. Учасники конференції – дослідники з України, 
Росії, Білорусі, Німеччини, Норвегії, а також фахівці в галузі освіти та 
викладання, які представлять свої розробки і в результаті обговорень і 
обміну наявними підходами запропонують подальші шляхи досліджен-
ня зазначеної проблеми. Запрошуються також представники ромських 
національно-просвітницьких організацій, які безпосередньо контакту-
ють з тими, хто пережив переслідування, і залучені до збору свідчень, 
усних і письмових спогадів про пережите в роки окупації, а також уві-
чнення пам’яті жертв. окрім того, до участі в конференції запрошуються 
широкі кола громадськості – студенти, аспіранти вищих навчальних за-
кладів, усі, хто вивчає та цікавиться долею етнічних груп України в роки 
Другої світової війни, проблемами колективної історичної пам’яті, історії 
геноциду. одним із результатів конференції буде публікація Українським 
центром вивчення історії Голокосту окремої збірки доповідей для по-
дальшого поширення й популяризації результатів конференції. 

Заявки на участь у конференції разом з тезами доповідей (до 4000 
знаків в електронному вигляді) приймаються до 1 липня 2008 року.  
У заявці мають бути зазначені: ПІБ, поштова і електронна адреси, служ-
бовий, мобільний і домашній телефони, місце роботи, посада, науковий 
ступінь, тема доповіді.

Заявки надсилати на адресу: Український центр вивчення історії  
Голокосту, 01011, Київ, вул. Кутузова, 8, кім. 109. Тел./факс: +38 (044) 285-90-30, 
e-mail: uhcenter@binet.com.ua, holocaust_studies@sf.ukrtel.net.

Транспортні витрати в межах України, готель та харчування відшко-
довує організатор.

Рішення про включення доповіді до плану конференції буде ухвалено 
оргкомітетом після отримання тез. оргкомітет залишає за собою право 
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відмовити в участі у конференції, якщо тема доповіді не відповідатиме 
зазначеній вище тематиці або ж робота буде виконана без урахування 
загальноприйнятих наукових вимог. 

ПРОГРАМА СТАЖУВАНЬ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ 
НІДЕРЛАНДСЬКОГО ЦЕНТРУ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ І ГЕНОЦИДУ 

(CEntRUM VooR holoCAUSt- En gEnoCIDEStUDIES)

Нідерландський Центр дослідження Голокосту і геноциду представ-
ляє програму оплачуваних стажувань для українських вчених. Україн-
ські фахівці, які володіють англійською мовою, на термін від півтора до 
трьох місяців відвідують Амстердам і, користуючись консультаціями 
співробітників Центру, вивчають англомовну літературу з проблематики 
Голокосту та інших геноцидів.

Цільова група учасників програми – історики, етнографи, політоло-
ги, антропологи, літературознавці й соціологи, сфера наукових інтересів 
яких охоплює Голокост, а також геноцид та інші тотальні порушення прав 
людини, зокрема Голодомор і масові репресії в СРСР, геноцид вірмен, 
геноцид й «етнічні чистки» в колишній югославії, геноцид в Руанді, терор 
червоних кхмерів в Камбоджі, а також суміжні теми – зокрема, історію 
України в Другій світової війні.

Пріоритет у відборі надається молодим ученим, що отримали ступінь 
кандидата наук вже в ХХІ ст., а також аспірантам.

Хронологічні рамки чергового періоду програми – з вересня 2008 року 
до кінця 2009-го включно. Не виключене продовження програми й надалі.

Детальніше про програму, що розпочалася в 2006 році, можна дізна-
тися на веб-сайті: www.chgs.nl

З найкращими побажаннями,
Центр дослідження Голокосту і геноциду, Амстердам
Контакт: Dr. Karel Berkhoff
+31(0)20 523 3807
email: k.berkhoff@niod.knaw.nl 
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