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Конференція «Перша Світова війна: український вимір» у Львові 

28 жовтня 2014 р.—12-14 вересня 2014 р. у Львові за сприяння Програми Петра Яцика для 
дослідження історії та суспільства сучасної України відбулася міжнародня конференція 
«Перша Світова війна: український вимір», до організації якої також прилучилися 
Інститут історичних досліджень (Львівський національний університет ім. І. Франка) та 
Факультет гуманітарних дисціплін (Український католицький університет (Львів)). У 
конференції взяли участь науковці з Австрії, Канади, Німеччини, Ізраїлю та США. Втім, 
більшість дослідників, що взяли участь у цьому заході, представляли українську історичну 
науку. Деякі з українських учасників конференції виконували свій громадянський 
обов’язок захищаючи єдність своєї Батьківщини на сході України.  

Конференцію відкрив проф. Марк фон Гаґен — знаний дослідник проблематики Першої 
Світової війни в Східній Европі, який виголосив лекцію «Забута війна, забутий мир та 
творення сучасної України». Протягом роботи наукових секцій конференції учасниками 
було розглянуто різні аспекти «українського питання» за часів першого світового 
конфлікту минулого століття, зокрема зміни внаслідок війни, що спіткали різні традиційні 
національні та соціяльні спільноти (напр. українське селянство та евреїв Східньої Европи),  
утворення нових спільнот під час конфлікту (напр. за рахунок біженців та 
військовополонених), та відбиток впливу Першої Світової війни у фолькльорі та 
історичній пам’яти. 

Наприкінці роботи конференції відбувся круглий стіл, тема якого була «Як саме треба 
підходити до написання історії Першої Світової війни?». Серед подальших плянів 
організаторів конференції є видання текстів окремих доповідей та презентацій, зроблених 
під час засідання круглого столу, на шпальтах рецензованого міжнароднього наукового 
журналу «Україна модерна». 

Організатори конференції висловлюють щиру подяку Австрійському бюру з наукового 
співробітництва та Посольству США в Україні за підтримку цього заходу. 

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) is a leading centre of Ukrainian studies outside Ukraine that engages in and support 
research and scholarship in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies. If you would like more information on the Institute, please visit our 
website at www.cius.ca, facebook page at www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl or contact Dr. Bohdan Klid at 
(780) 492-2972; cius@ualberta.ca. 
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