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СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАУКОВЦЯМИ  
ТА ГРОМАДСЬКИМИ ДІЯЧАМИ

***
31 березня 2017 року відбулася зустріч співробітників ІМФЕ ім. М. Т. Рильського з польською 

фольклористкою, доктором габілітованим, професором Інституту польської філології Люблінсько-
го університету імені Марії Кюрі-Склодовської Анною Бжозовською-Крайкою та літературо-
знавцем, доктором габілітованим, керівником Центру Конрадівських досліджень згаданого уні-
верситету професором Вєславом Крайкою. Реалізації наукової програми перебування в Києві 
відомих польських науковців сприяла радник з питань науково-освітньої співпраці Посольства 
Республіки Польші в Україні пані Емілія Ясюк, яка також взяла участь у цьому заході. А. Бжо-
зовська-Крайка виступила з науковою доповіддю «У розмаїтості – єдність: фольклорні свідчення 
культурної єдності Європи», присвячену фольклорним паралелям у міфологічній прозі Європи. 
Порушені під час зустрічі проблеми викликали жвавий інтерес серед київських дослідників на-
родної традиційної культури. У дискусії, яка точилася довкола сюжетних, термінологічних, тео-
ретичних проблем сучасної етнології та фольклористики, взяли участь доктор філологічних наук 

Упродовж 2017 року в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського відбувалися ділові і творчі зустрічі з 
науковцями та громадськими діячами із зарубіжних країн.

28 березня 2017 року науковці Інституту приймали білоруських колег – співробітників відділу 
народознавства Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклору ім. К. Крапіви, що є скла-
довою Центру білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі, доктора історичних наук 
Галину Касперович та кандидата історичних наук Тетяну Кухаронок. Робочу нараду відкрила 
директор ІМФЕ академік Ганна Скрипник, яка охарактеризувала українсько-білоруське співро-
бітництво, що має довготривалий характер (спільні експедиції, проекти, конференції, видання). 
Г. Касперович виступила з науковою доповіддю «Етнокультурна спадщина білоруського народу 
в сучасній культурі білорусів», де було відображено результати реалізації спільного українсько- 
білоруського проекту «Етнокультурна спадщина народів України та Білорусі в контексті сучасного 
етнокультурного дискурсу».

Учасники наради: Л. Мушкетик, Г. Касперович, Т. Кухаронок, Г. Скрипник, Г. Бондаренко, Л. Боса
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О. Микитенко, кандидат філологічних наук І. Коваль-Фучило, науковий співробітник «Україн-
ського етнологічного центру» Ю. Бідношия. Академік Г. Скрипник презентувала гостям нові ви-
дання ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 

***
6 червня 2017 року на засіданні наукового семінару відділу української та зарубіжної фольк-

лористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського з доповіддю «Польсько-українські літературні зв’язки в 
Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні» виступила доктор габілітований Люд-
мила Сірик – професор Закладу української філології Інституту слов’янської філології згада-
ного університету. Дослідниця є авторкою двох монографій: «Naznaczony Ukrainą. O twórczości 
Józefa Łobodowskiego» (Люблін, 2002) та «Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків» 
(Люб лін, 2013). Нині в центрі зацікавлень польської дослідниці нова тема – «Максим Рильський 
і Польща», якій вона планує присвятити свою нову монографію. В обговоренні доповіді взяли 
участь доктори філологічних наук Т. Руда й Л. Мушкетик, кандидати філологічних наук Л. Вах-
ніна, В. Головатюк та ін.

Учасники наукового семінару (по центру – Л. Сірик)

Учасники зустрічі: Е. Ясюк, В. Крайка, А. Бжозовська-Крайка, Л. Мушкетик, Г. Скрипник
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***
7 липня 2017 року в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського відбулася лекція відомого польського етно-

лога, антрополога та етнолінгвіста, доктора габілітованого, професора Інституту славістики Поль-
ської академії наук, члена наукової ради Представництва ПАН в Києві Анни Енгелькінг на 
тему: «“Поліщук” неосвоєний. Про функціональність стереотипу поліщука в польському коло-
ніальному дискурсі міжвоєнного періоду». Завідувач відділу української та зарубіжної фолькло-
ристики ІМФЕ, кандидат філологічних наук Л. Вахніна ознайомила присутніх з науковою ді-
яльністю А. Енгелькінг, яка понад двадцять років вивчає антропологію білоруського села, історію 
польської етнології та етнолінгвістики, від початку 1990-х років проводить польові дослідження 
на польсько-білорусько-литовському пограниччі, на Поліссі (білоруському та українському), а та-
кож у Східній Білорусі. Тема лекції викликала жваву дискусію, у якій взяли участь співробітники 
ІМФЕ: кандидати наук Л. Вахніна Г. Бондаренко, Т. Шевчук, О. Чебанюк, І. Коваль-Фучило. 
Під час обговорення лекції виступив директор Інституту української мови, доктор філологічних 
наук, професор П. Гриценко, який протягом багатьох років досліджує поліські діалекти. 

***
4 серпня 2017 року в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського відбулася зустріч з американськими громад-

ськими діячами та науковцями Айлою Баккалі та Тарасом Левицьким. А. Баккалі досліджує 
становище кримських татар в Україні після анексії Криму Росією, активно бореться за визнан-
ня міжнародною спільнотою депортації 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. Вона 
представляє Меджліс кримських татар у США, входить до складу виконавчого комітету Все-
світнього конгресу кримських татар та є радником Постійного представництва України при Ор-
ганізації Об’єднаних Націй з питань корінних народів. Інший поважний гість та учасник зустрі-
чі Т. Левицький – доктор мистецтвознавства, хореограф, художник, дизайнер, віце-президент 
Української федерації Америки (UFofA). Пан Левицький докладає чимало зусиль для донесення 
до американських громадян правдивої інформації про військові події в Україні, для лобіювання 
інтересів України в урядових структурах США. Під час зустрічі обговорювалися шляхи пошуку 
спільних ініціатив та проектів у справі презентації мистецько-культурної спадщини українського 
та кримськотатарського народів на міжнародному рівні, розробки нових інформаційних, візуаль-
них форм подачі відомостей про сучасне життя в країні для світової спільноти.

А. Енгелькінг Л. Вахніна Л. Мушкетик М. Мозер
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Учасники зустрічі професори В. Сергійчук та В. Борисенко наголосили на важливості політич-
ного аспекту розв’язання проблеми Криму, зазначивши, що пріоритетною ідеєю не лише політики 
української влади, а й просвітницької діяльності української та кримськотатарської інтелігенції є 
об’єднання зусиль на відновлення територіальної цілісності України як спільної батьківщини обох 
народів. У виступах етнологів Г. Бондаренко, Л. Босої ішлося про необхідність продовження до-
сліджень культурно-мистецької спадщини українців та кримських татар, актуалізацію її у річищі 
творення сучасної моделі культури як засобу самоствердження політичної української нації. У ви-
ступах дослідниці зробили акцент на доконечності вивчення адаптаційних механізмів вимушених 
переселенців з Криму на інших теренах України, з’ясування адекватності організаційних заходів 
держави на підтримку життєвих потреб та можливості облаштування переміщених осіб.

***
У рамках засідань вчених та спеціалізованих рад ІМФЕ ім. М. Т. Рильського відбулися плідні 

зустрічі із зарубіжними науковцями, а саме: доктором габілітованим, директором філологічно-іс-
торичного відділення Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові, професором Агнешкою Чайков-
ською (Польща); доктором наук, директором Музею української культури у м. Свиднику Ми-
рославом Сополигою (Словаччина), доктором гуманітарних наук, професором Клайпедського 
університету Рімантасом Слюжинскасом (Литва); доктором філологічних наук, деканом гума-
нітарного факультету Клайпедського університету професором Рімантасом Бальсисом (Литва).
Упродовж року проводилися робочі зустрічі з президентом Міжнародної асоціації україністів, ві-
домим професором з Відня Міхаелем Мозером з питань чергового конгресу МАУ, а також нара-
ди з проблем координації діяльності народознавців та підготовки кадрів етнологів і фольклористів, 
у яких взяли участь знані вітчизняні й зарубіжні вчені.

А. Чайковська Р. Бальсис М. Сополига Р. Слюжинскас

Т. Левицький А. Баккалі Л. БосаГ. Бондаренко
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