
 

 

 

 

 

 

Анонс практичного семінару 

 

Практичний семінар Німецько-української комісії істориків DUHK/НУКI 

„Геноцид в історії та праві“ 

 

Берлін, 14-15 вересня 2021 року 

Заявки на участь приймаються до 15 травня 2021 року. 

 

Керівники семінару - професорка Гелінада Грінченко (Харків) та професорка Таня 

Пентер (Гайдельберг). 

 

Класифікація масових злочинів як геноциду, відповідно до Конвенції ООН про геноцид 

(1948), яку розробив Рафаель Лемкін, сьогодні стала політичним питанням і є важливою 

для багатьох груп жертв. Українці стверджують, що їхні чотири мільйони жертв 

Голодомору (1932–1933 років) були жертвами геноциду українського народу, 

спричиненого радянським режимом на чолі зі Сталіним. За президентства Віктора 

Ющенка 2006 року Голодомор був визнаний Верховною Радою геноцидом українського 

народу. Відтоді Україна на міжнародному рівні закликає до цього визнання й уже 

здобула його від багатьох країн світу. У 2019 році відповідну петицію було подано на 

розгляд до Петиційного комітету німецького Бундестагу.  

 

У рамках семінару для німецьких та українських докторантів та магістрантів у сфери 

історії та права ми хотіли б обговорити цю тему широко та міждисциплінарно, 

використовуючи окремі історичні приклади (наприклад, геноцид щодо вірмен, гереро 

та нама, євреїв, синті та роми, тутсі в Руанді, боснійців у Сребрениці i т.д.). 

Серед інших аспектів ми хочемо обговорити, яке застосування концепція геноциду 

знайшла в історичній та юридичній науках, у яких історичних контекстах з'явилася 

Конвенція ООН про геноцид після Другої світової війни та Голокосту, які наукові та 
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громадські суперечки вона спровокувала, яким може бути розширення визначення 

терміна в Конвенції ООН у майбутньому. 

 

Німецько-українська комісія істориків запрошує молодих учених взяти участь у 

міжнародному практичному семінарі в м. Берлін (Німеччина) та презентувати й 

обговорити там свої ідеї й проєкти (магістерська робота, майбутня дисертація).  

 

Передбачена кількість учасників – 8. За можливості група має складатися з однакової 

кількості учасників з України та Німеччини. Мова семінару – англійська. Обранi 

учасники також матимуть можливість узяти участь у конференції Німецько-української 

комісії істориків «The Holodomor in Academic and Public Debates: Ukrainian and European 

Perspectives», проведення якої планується 16–18 вересня 2021 року в м. Берлін. 

 

Проживання та харчування учасників забезпечує Німецько-українська комісія істориків. 

Учасники з України отримують фіксовану компенсацію за проїзд у розмірі 700 євро, для 

учасників з Німеччини компенсується вартість поїздки потягом (2-й клас). 

 

Запрошуємо зацікавлених подавати заявки англійською мовою на участь у семінарі. 

Заявка повинна містити резюме (curriculum vitae), короткий мотиваційний лист та 

стислий опис майбутньої наукової роботи (максимум 300 слів). Заявки приймаються у 

формі єдиного документа формату PDF до 15 травня 2021 року. Адреса електронної 

пошти для прийому заявок: duhk@lrz.uni-muenchen.de.  

Програму семінару буде оприлюднено після завершення відбору учасників. Семінар 

заплановано як офлайн-захід, але залежно від пандемічної ситуації він може бути 

проведений у цифровому чи гібридному форматі. 


