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Міжнародна науково-практична
конференція
"УКРАЇНА: ІСТОРІЯ,
КУЛЬТУРА, ІДЕНТИЧНІСТЬ"
до 30-ї річниці незалежності України
Одеса, 19-20 серпня 2021 року
Організатори:
Міністерство культури та інформаційної політики України
Державна архівна служба України
Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації
Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті
Одеська національна наукова бібліотека
Інститут дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду
Факультет історії та філософії ОНУ імені І.І. Мечникова
Одеське етнологічне товариство
Одеське відділення Національної спілки краєзнавців України
Рада представників національно-культурних товариств Одеської області
ГО «Міжнародний центр по роботі з українцями за кордоном»
ГО «Український клуб Одеси»
ВГО «Бібліополіс»
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
На виконання Указу Президента України № 459/2020 «Про відзначення 30-ї річниці
незалежності України», враховуючи історичне значення проголошення 24 серпня 1991 року
незалежності України, що мало визначальний вплив на шляхи розвитку держави та її сьогодення,
з метою консолідації суспільства у справі розбудови України як європейської держави,
висвітлення її багатовікової історії, важливих подій та персоналій українського
державотворення, популяризації національних традицій та державних символів України,
утвердження позитивного іміджу України у світі, в Одеській національній науковій бібліотеці
19-20 серпня 2021 року відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Україна:
історія, культура, ідентичність».
Завданням заходу, який є складовою Хакатону національної єдності до 30-річчя
незалежності України (Одеса, 18-22 серпня 2021 року), є визначення місця та ролі інституцій та
діячів культури, освіти, науки у процесах державотворення, консолідації суспільства у справі
розбудови України як європейської держави, у збереженні та популяризації культурної спадщини
України, формуванні у населення України національної ідентичності.
Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції
«Україна: історія, культура, ідентичність», яка відбудеться в Одеській національній науковій
бібліотеці у змішаному форматі (онлайн/офлайн).
Участь у конференції за попередньою реєстрацією безкоштовна. Заявки приймаються до 10
серпня 2021 р. Усі зареєстровані учасники отримають електронний сертифікат після завершення
заходу.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.
Робота конференції планується за такими напрямами:
 шлях України до державного та національно-культурного відродження: аспекти історії;
 постаті діячів української культури, науки та освіти в історії українського
державотворення;
 збереження та популяризація культурної спадщини України;
 роль культурних інституцій у забезпеченні рівного доступу до інформації, знань і
культурного надбання України та світу;
 інноваційні практики у роботі культурних інституцій у розкритті історії та становлення
українського державотворення, формування національної ідеї.
 національно-патріотичне виховання як пріоритетна сфера соціального життя країни,
консолідації суспільства у справі розбудови України як європейської держави;
 роль національних меншин у розвитку українського суспільства;
 духовні цінності як основа української ідентичності.
Детальніша інформація щодо події та онлайн-реєстрації –
на сайті ОННБ odnb.odessa.ua
або за QR-кодом

Адреса Оргкомітету:
65023, м. Одеса, Одеська національна наукова бібліотека
(048) 723-02-52
7230252@gmail.com
Координатори:
Арюпіна Ліна Володимирівна,
заступниця голови Оргкомітету конференції,
заступниця генерального директора ОННБ
з наукової роботи та інформатизації
Сердюк Світлана Григорівна,
відповідальний секретар конференції,
завідувачка науково-методичного відділу ОННБ
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