
24–26 вересня 2015 р. у Поморській академії в Слупську (Республіка 

Польща) відбулася V Ювілейна міжнародна наукова конференція «Лемки, 

бойки, гуцули, русини: історія, сучасність, матеріальна та духовна 

культура».  

Співорганізаторами заходу виступили Зеленогорський університет, 

Поморська академія в Слупську (Польща), Інститут народознавства НАН 

України, Ужгородський національний університет (Україна), Університет у 

Новому Cаді (Сербія), Університет у Бані-Бистрій (Словаччина), Словацький 

національний музей української культури та Українське історичне товариство в 

Польщі. Слід зауважити, що така міждисциплінарна наукова конференція 

проводиться раз на два роки – у Польщі або Словаччині.  

Метою конференції було визначено презентацію історії, культури й 

сучасних проблем регіональних груп, які проживають на українсько- польсько-

угорському пограниччі, – лемків, бойків, гуцулів і русинів (якими називають 

себе українці північно-східної Словаччини та Закарпатської області України).  

Учасники цьогорічного наукового зібрання обговорили питання, пов’язані 

з актуалізацією та переосмисленням депортації українців із території Польщі в 

1944–1946 рр. та аналізу процесів новітньої історії України (зокрема, подій, які 

нині відбуваються на Донбасі), а також розглянули проблеми національної 

ідентифікації та самоусвідомлення в країнах Східної Європи. 

Варто зазначити, що в 2015 р. конференція значно розширила свою 

тематику. У ній взяли участь дослідники, які цікавляться етносоціальними та 

історичними аспектами історії українських етнографічних та інших етнічних 

груп, що походять не лише з низьких Бескидів, а й із таких регіонів, як 

Перемиське Підгір’я, Любінщина й Підляшшя, мешкають на етнічній території 

чи в діаспорі, питаннями їхньої етнічної ідентичності та самосвідомості.  

Ряд доповідей було присвячено життю та діяльності відомих персоналій, 

зокрема публіцистиці В. Гунянкі та єпископа Д. Няраді, зв’язкам митрополита 

А. Шептицького й українців Югославії тощо.  

Обговорення доповідей супроводжувалося жвавими дискусіями щодо 

світоглядних засад формування культури та національної самосвідомості 

українців у сучасних умовах, а також проблем псевдонаукових розвідок у галузі 

вивчення культури русинів та внутрішніх і зовнішніх чинників постановки 

цього питання.  

Дослідники сподіваються, що саме такий безперервний міжкультурний та 

міждисциплінарний науковий діалог дасть змогу всебічно аналізувати 

актуальні питання, які стосуються процесів формування та розвитку націй в 

умовах глобалізації, і віднаходити об’єктивні й неупереджені відповіді на них 

(Вчені Інституту народознавства НАН України взяли участь у 

міжнародній науковій конференції у Слупську // Національна академія наук 

України (http://g.ua/DArY). – 2015. – 21.10). 
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