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Vorwort 

Die ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik ‘Dialog der 
Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht’, die am 1. – 4. 
November 2018 am Institut für Slavische Philologie der Ludwig-Maximilians-
Universität München stattgefunden hat, zeigte erneut eindrucksvoll, daß das In-
teresse an der Ukrainistik bei Forschern aus vielen Ländern der Welt, gerade 
auch bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen, nach wie vor sehr groß ist.  

In einer Zeit, in der die Ukraine sich zahlreichen Herausforderungen und 
Erwartungen auf vielen Ebenen stellen muß, sind Fragen der ukrainischen Spra-
che, Literatur, Kultur, Bildung und Wissenschaft ebenso wie die Frage der ukra-
inischen nationalen Identität vermehrt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. 
Dies gilt natürlich zuerst in der Ukraine selbst, gleichzeitig aber auch außerhalb 
und spiegelte sich deutlich in den Beiträgen zu der IX. Konferenz der Ukrainis-
tik, in ihrem wissenschaftlichen Diskurs sowie in den Reaktionen der Teilneh-
merInnen während der Diskussionen wider. 

Wie es schon Tradition ist, wurden die Ergebnisse der ІХ. Konferenz auf 
einer Podiumsveranstaltung präsentiert, die am 21. Februar 2019 an der Ludwig-
Maximilians-Universität München stattgefunden hat. Im Zentrum dieser Veran-
staltung stand der Vortrag der aus der Ukraine angereisten Kollegin Dr. Iryna 
Braha (Staatliche Pädagogische A.S. Makarenko-Universität Sumy) zum Thema 
‘Die sprachliche Biographie von Kazymyr Malevyč’. Dieser Konferenzbeitrag 
war derjenige, der von allen Teilnehmern der Konferenz als der beste bewertet 
worden war. Das grosse Interesse am Vortrag, am Podium und an der Virtuellen 
Konferenz der Ukrainistik insgesamt hat ein weiteres Mal gezeigt, wie wichtig 
ein solches modernes Forum ist, und wie groß der Bedarf an einer Fortführung 
dieser Tradition auch in den kommenden Jahren sein wird. 

Für die akribische Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung der Kon-
ferenz, besonders aber auch für die Erstellung dieses Sammelbandes, gebührt 
ganz besonderer Dank Dr. Olena Novikova, zudem für die technische Unterstüt-
zung des Projekts Olena Bader. Unser Dank gilt auch dem Verlag readbox uni-
press sowie dem Referat Elektronisches Publizieren der Universitätsbibliothek. 
Nicht zuletzt danken wir natürlich allen Konferenzteilnehmern für ihre Teil-
nahme und ihre Beiträge und freuen uns auf die geplante Fortführung der Virtu-
ellen Konferenz der Ukrainistik im Herbst 2019. 

Prof. Dr. Ulrich Schweier 

Institut für Slavische Philologie 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
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Передмова 
 

Дев’ята міжнародна Інтернет-конференція з україністики ‘Діалог 
мов – діалог культур. Україна і світ’, яка  відбулася 1 – 4 листопада 2018 
року в Інституті слов’янської філології Мюнхенського університету 
Людвіґа-Максиміліана, знову виразно засвідчила, що зацікавлення до 
україністики серед дослідників з багатьох країн світу, насамперед, серед 
молодих колег, залишається надзвичайно великим.  

У той час, коли Україна переживає численні випробування на різних 
рівнях, питання української мови, літератури, культури, освіти, науки, так 
само як і української національної ідентичності, опинилися знову в центрі 
уваги не лише в Україні, але й далеко за її межами. Все це чітко 
позначилося не лише на виступах учасників нашої ІХ-ої Інтернет-
конференції, на її науковому дискурсі, але й на інтенсивності дискусій під 
час засідань наукових секцій конференції. 

За традицією результати ІХ-ої конференції висвітлювалися на 
засіданні круглого столу, який відбувся 21-го лютого 2019 року в 
Мюнхенському університеті Людвіґа-Максиміліана. В центрі уваги 
учасників заходу була доповідь нашої гості з України пані Ірини Браги – 
доцента кафедри української мови Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка, на тему ‘Мовна біографія Казимира 
Малевича’. Саме цей доробок за результатами незалежного оцінювання 
був визнаний учасниками конференції найкращим. Велика зацікавленність 
до виступу І. Браги, до подіумної дискусії та до Інтернет-конференції з 
україністики загалом вже вкотре засвідчує важливість проведення саме 
таких сучасних наукових форумів, а разом з цим і необхідність підтримки 
та продовження цієї традиції у майбутньому. 

За бездоганну роботу з підготовки й проведення конференції та 
окремо за підготовку цього щорічника на особливу подяку заслуговує др. 
Олена Новікова. За технічну підтримку проекту ми висловлюємо щиру 
подяку пані Олені Бадер. Ми дякуємо також видавництву readbox unipress 
та Referat Elektronisches Publizieren der Universitätsbibliothek. Проте 
насамперед ми щиро вдячні всім учасникам нашої конференції та з радістю 
очікуємо запланованого продовження Інтернет-конференції з україністики 
восени 2019 року. 
 
Проф. д-р Ульріх Шваєр, 
Інститут слов’янської філології  
Університету Людвіга-Максиміліана у м. Мюнхен 




