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Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Кафедра історії України 
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проводять 22 березня 2018 р. 

в Прикарпатському національному університеті 

імені Василя Стефаника 

регіональну наукову конференцію 

 

«Юліан Целевич – український історик і громадський діяч 

(1843–1892 рр.). До 175-річчя від дня народження» 
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Шановні колеги! 

23 березня 2018 р. відомому українському історику і громадському 

діячеві Юліану Целевичу виповнюється 175 років. З метою відзначення 

ювілею та збереження історичної пам’яті про нашого знаного земляка 

кафедри історії України та історіографії і джерелознавства Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 22 березня 2018 р. 

проводять регіональну наукову конференцію. 

 

Напрями роботи конференції: 

1. Наукова діяльність Юліана Целевича. 

2. Участь Юліана Целевича в роботі національно-культурних товариств і 

громадсько-політичних організацій Галичини. 

3. Роль Юліана Целевича в розвитку української історичної науки ХІХ – 

початку ХХ ст. 

4. Творча спадщина Ю.Целевича у вітчизняному історіографічному 

дискурсі. 

Місце проведення конференції: гуманітарний корпус Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, Факультет історії, 

політології і міжнародних відносин, ауд. 618 о 12.00 год.. 

Матеріали конференції будуть надруковані у виданні «Галичина: 

Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис», який 

затверджений фаховим виданням з історичних наук (вимоги до публікації 

матеріалів додаються). Статті прийматимуться після завершення роботи 

конференції. 

До участі в конференції запрошуємо науковців, краєзнавців, аспірантів, 

докторантів, студентів та інших осіб, які займаються дослідженнями у галузі 

історії, історичного краєзнавства, історіографії та джерелознавства. 

Робоча мова конференції – українська. 

Для участі в конференції до 12 березня 2018 р. необхідно надіслати 

електронною поштою до оргкомітету заявку на участь (форма додається). 

Відповідальність за достовірність матеріалу несе автор (співавтори) 

доповіді (статті). 
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Редакція залишає за собою право на наукове, літературне і технічне 

редагування статей учасників конференції. 

Співкоординатори Оргкомітету конференції: 

Райківський Ігор Ярославович 

E-mail: i.raj@ukr.net 

Тел.: 095 6190855 

 

Марущенко Олександр Володимирович 

E-mail: clio.pu@gmail.com 

Тел.: 066 1762525 

З повагою, Оргкомітет конференції. 
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