ЛЕКТОРІЙ: НАУКА З ПЕРШИХ УCТ
VORTRAGSREIHE:
WISSENSCHAFT AUS ERSTER HAND
LECTURE SERIES: SCIENCE FIRST HAND
TЕМА:

Київські історики ХІХ – поч. ХХ століття і західноєвропейська культура

ДОПОВІДАЧКА: Кандидат філологічних наук Олена Олександрівна Новікова
МОВА ВИСТУПУ: українська
ДАТА:

ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО 2020 року

ЧАС:

18:00 – 19:30 (вхід із 17:30)

МІСЦЕ:

Посольство України в Німеччині, Albrechtstraße 26, 10117 Berlin

Реєстрація обов’язкова до 3 лютого: berlin@ukrainet.eu Вкажіть, будь ласка, Ваше ім'я та прізвище,
місце роботи/навчання і місто проживання – згідно з вимогами безпеки для відвідувачів посольства. Із
собою необхідно мати паспорт.

Шановні колеги!
Вітаємо усіх з Новим 2020 роком і запрошуємо щиро на першу цьогоріч зустріч із кандидатом
філологічних наук, славісткою Оленою Олександрівною Новіковою. Пані Олена Новікова закінчила
Воронезький державний університет, а після вступу в аспірантуру цього ж закладу захистила
кандидатську дисертацію зі спеціальності «Слов’янські мови». Згодом три роки працювала в Києві
перекладачем польських, словацьких, чеських, болгарських часописів у Бюро технічної інформації.
Певний час викладала російську мову як іноземну студентам зі країн Європи, Азії, Африки і Латинської
Америки (Київський університет імені Тараса Шевченка), а також маґістрам-філологам з Польщі
(Педагогічний інститут імені М. Драгоманова). З 1991 року і донині працює науковим співробітником в
Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Наукові
інтереси доповідачки пов’язані із дослідженнями, підготовкою до публікації і власне публікаціями
українознавчих статей і праць відомих істориків кінця ХІХ – початку ХХ століття І. В. Лучицького, В. К.
Піскорського, В. О. Мякотіна. Також пані Новікова займалася дослідженнями в галузі живопису і
кінематографу 20-х р.р. ХХ ст.: опубліковала дописи про художників Є. В. Піскорську, Івана Тригуба.
Підготувала і видала альбом праць художника К. В. Піскорського (1898–1922), а також статті про життя
і діяльність забутої в Україні актриси вітчизняного німого і звукового кіно, яка стала зіркою
європейського та американського кінематографу – Анни Стен. Доповідачка є також постійною
кореспонденткою київського часопису "Кіно-Театр" на Берлінале й авторкою дописів у "Дзеркалі
тижня", часописі "Антиквар". Учасниця багатьох міжнародних конференцій і симпозіумів. Проживає у
м. Берлін.
Анотація виступу: У доповіді йтиметься про наукові здобутки київських істориків кінця ХІХ ст., які
досліджували історію різних країн Європи середньовіччя та нового часу і користувалися великою
повагою серед своїх європейських колег. Заслуга професорів І.В. Лучицького, В.К. Піскорського, Д.М.
Петрушевського, Н. Молчановського, Г.О. Афанасьєва та ін., чиї праці зберігаються також у Пруській
Бібліотеці Берліна, полягала передусім в тому, що своїми дослідженнями вони демонстрували
потужний інтелектуальний потенціал тогочасної України. Це було дуже важливо для її міжнародного
іміджу як окремої держави в той час, коли вона належала до двох імперій – Австро-Угорської і
Російської.
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