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Фото: приватне 

TЕМА:  «Єдиний український університет у вільному світі»: 
Український вільний університет у Мюнхені в 1945-1991 роках 

ДОПОВІДАЧКА: д-р Катерина Кобченко, історикиня 

МОДЕРАТОР: Лукас Йоура, Гумбольдтський університет у Берліні 

МОВА ВИСТУПУ: Німецька (дискусія українською та 
німецькою мовами) 

ДАТА:   ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО 2022 року  

ЧАС:      18:00 – 19:30 (за Берліном)/ 19:00 – 20:30 (за Києвом)  

Захід відбуватиметься на платформі Zoom. Під час дискусії можна використовувати також опцію чату, 
або сформулювати запитання заздалегідь і надіслати за  електронною адресою: berlin@ukrainet.eu. 
Просимо взяти до уваги, що планується відеозапис доповіді, тому під час лекції рекомендуємо тримати 
мікрофони (камери – за бажанням) вимкненими. 

https://europa-uni-de.zoom.us/j/89563433639?pwd=SkhhK0xRU1BHY21EODBYUWF3S3pRZz09  

Meeting ID: 895 6343 3639 

Passcode: 866815 

Шановні пані та панове! 

Щиро запрошуємо Вас на першу в цьому році доповідь у рамках Лекторію «Наука з перших 
уст», яку буде присвячено історії Українського вільного університету в Мюнхені. Доповідатиме 
історикиня – д-р Катерина Кобченко. 

Наукова біографія доповідачки: Катерина Кобченко, д-р (кандидатка історичних наук), 
наукова співробітниця Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка, упродовж 2020-2021 – співробітниця проєкту «Примусова праця 1939-1945. Пам'ять та 
історія» – цифровий архів інтерв’ю, Вільний університет Берліна: https://archiv.zwangsarbeit-
archiv.de/de. Стипендіантка ДААД (2006-2007) та фонду Александра фон Гумбольдта (2017-2019), 
Німеччина. Членкиня Австрійсько-української комісії істориків та міжнародної дослідної групи 
„Дослідження переміщених осіб (Displaced Persons)“: (https://www.netzwerkdpforschung.uni-
bonn.de/). Працює над дослідним проєктом з історії української політичної еміграції в Німеччині 
після Другої світової війни (1945–1991).  

Резюме доповіді: Український Вільний Університет, який минулого року відзначив своє 
сторіччя, є однією з найбільш значних інституцій, створених українською еміграцією й водночас 
яскравим феноменом інтелектуальної історії України. Він віддзеркалив у своїй історії основні етапи 
української політичної еміграції ХХ ст. і став місцем праці більшості науковців, які в різний час 
опинилися поза межами України. У доповіді буде висвітлено особливості відродження та діяльності 
УВУ в його повоєнному – мюнхенському – періоді з моменту відновлення в 1945 р. до 1991 р., коли 
Український Вільний Університет – центр «вільної української науки» встановив зв’язки із 
незалежною Україною і втратив характер еміграційного університету. Цей тривалий період історії 
УВУ своєю чергою поділяється на внутрішні етапи: час перебування українців у Німеччині в статусі 
переміщених осіб до початку 1950-х років та подальший тривалий період розвитку університету як 
транснаціонального українознавчого науково-освітнього центру української діаспори. 
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Організатори заходу: 

• Німецько-українське академічне товариство 

• Посольство України в ФРН 

Інформація про захід:  

Тема: «Єдиний український університет у вільному світі»: Український вільний 
університет у Мюнхені в 1945-1991 роках 
Коли: 10 лютого 2021, 18:00 – 19:30 (за Берліном)/ 19:00 – 20:30 (за Києвом) 

Join Zoom Meeting 

https://europa-uni-de.zoom.us/j/89563433639?pwd=SkhhK0xRU1BHY21EODBYUWF3S3pRZz09  

Meeting ID: 895 6343 3639 

Passcode: 866815 
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