
Лекторій: Наука з перших вуст
ТЕМА: Українська мова в Німеччині: від суботніх шкіл до університетських 

студій. Історія, розвиток, сучасний стан

ДОПОВІДАЧКА: Д-р Олеся Лазаренко, Європейський Університет Віадріна
(Франкфурт-на-Одері)

МОВА ВИСТУПУ: Українська

ДАТА: ПОНЕДІЛОК, 9 жовтня 2017 року
ВХІД: з 17.30 

Фуршет: 17.30 – 18.30 
Початок заходу: 18:30 – 20:00

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ: Посольство України, Albrechtstraße 26, 10117 Berlin

Реєстрація обов’язкова:  berlin@ukrainet.eu
Вкажіть, будь ласка, Ваше ім'я та прізвище, місце роботи/навчання  
і місто проживання –  згідно вимог безпеки для відвідувачів 
посольства  (прохання мати із собою посвідчення особи)

Шановні пані та панове!

Навчальний 2017/2018 рік завдяки ініціативі Міністрів закордонних справ 
України та Німеччини було оголошено Роком української мови в Німеччи- 

ні. і Роком німецької мови в Україні (дізнатися детальніше). Ідея такого освітньо-культурного і наукового 
заходу полягає в тому, аби через вивчення мови, у першу чергу як засобу комунікації, сприяти зближенню 
двох народів, поглибити суспільне і політичне взаєморозуміння між ними, налагодити більш інтенсивний 
обмін думками у різних сферах життєдіяльності.

 Офіційне відкриття Року української мови в Німеччині відбулося у Берліні 6 вересня 2017 року в Черво- 
ній ратуші у рамках державного прийняття з нагоди Дня незалежності України

 Доповідь буде присвячена розвиткові україністичних досліджень в стінах різних німецьких університетів 
та установ, діяльності Українського Наукового Інституту в Берліні та Українського Вільного Університету в 
Мюнхені, функціонуванню центрів вивчення української мови для студентів і усіх поціновувачів 
української культури. Також особлива увага буде приділена організації українських суботніх і недільних 
шкіл та інших дитячих навчально-освітніх об’єднань у Німеччині. 

Цей лекторій започаткований регіональною групою Української Академічної Міжнародної Мережі (The 
UKRAINE Network) у Берліні та Бранденбурзі. Якщо Ви бажаєте приєднатись до нашої групи (та електронної 
розсилки) – звертайтесь до координаторів групи: Олесі Лазаренко чи Дмитра Пучкова, e-mail: 
berlin@ukrainet.eu.

 У зв’язку з цими культурними подіями Німецько-українське академічне товариство разом із 
Посольством України у ФРН щиро запрошує Вас на доповідь філолога-мовознавця, викладача української 
мови в Європейському Університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері) Олесі Лазаренко, яка проаналізує 
основні етапи дослідження і функціонування української мови в Німеччині, починаючи із ХІХ століття і 
закінчуючи сьогоденням.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2079802-ukraina-i-nimeccina-provedut-vzaemni-roki-movi.html
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