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Дозвольте ще раз засвідчити Вам свою повагу і висловити сердечну вдячність за 
блискучу організацію і проведення конференції, за велику і потрібну і в Україні, і поза 
Україною справу, яку Ви робите. 
Щиро бажаю Вам успіхів і всього найкращого! 
Із вдячністю і сподіваннями на співпрацю, 
Леся Малевич 
 
Міжнародна Інтернет-конференція "Діалог мов - діалог культур. Україна і світ" –  це 
дійсно велика подія в науковому просторі щодо популяризації української мови, 
літератури та культури в світі.  
Щиро вдячна всім! 
З повагою, 
Уляна Штанденко 
 
Хочу відзначити чудову ідею проведення такої конференції та високий рівень її 
організації. Мені було цікаво. Сподіваюся, так само і всім іншим учасникам. 
Бажаю подальших успіхів! 
Максим Вакуленко 
 
Щиро дякую Вам за конференцію! На мою думку, її організація була на високому рівні, 
а умови співпраці були найбільш комфортні і сприятливі! Спасибі Вам!! Усіляко 
підтримую будь-які варіанти стосовно співпраці!  
Бажаю Вам всіляких гараздів і успіхів! 
З подякою повагою, подякою і надією  
на продовження спілкування й не лише віртуального. 



Світлана Семенюк 
 
Дуже дякую за надану можливість плідно поспілкуватися с колегами! 
Щиро бажаю організаторам успіхів у їхній діяльності. 
Ганна Черненко 
 
Хочу від щирого серця подякувати за таку чудову нагоду, яку Ви нам влаштували. 
Спілкування вийшло просто чудове. Були моменти, коли зовсім забував про те, що це 
віртуальна конференція: настількі живим виявилося спілкування з колегами. Не може 
не тішити такий активний  
інтерес до проблем України в Німеччині! 
Успіхів Вам і Вашим колегам на цій ниві!  
Щиро,  
Тетяна Остапчук 
 
Щиро дякую за організацію вдалої конференції! 
Чудова ідея об'єднати українознавців з різних куточків світу під егідою Інституту 
слов”янської філології Університету Людвіга Максиміліана. 
Також радий, що ви підтримали мою ініціативу та ініціативу моїх колег стосовно 
обміну адресами електронних скриньок. Це важливо з точки зору налагодження зв'язків 
з ціллю обміну інформацією, а, можливо, й розвитку спільних проектів. 
З повагою, 
Ярослав Панковський 
 
...danke schön für die Konferenz – es war ausgezeichnet! 
Danke, danke! 
Herzliche Grüße  
Lenka Müllerová 
 
Щиро вдячний організаторам та усім учасникам за плідну роботу. 
Готовий взяти участь у подальших наукових засіданнях. 
Тарас Кремінь 
 
 
Ще раз дякую за ініціативу і проведення конференції! 
Зі сподіваннями на подальшу співпрацю.  
Щиро,  
Оксана Михальчук 
 
Шановні організатори Інтернет-конференції! 
Отримала свій примірник збірника конференції і втішилася - гарно вийшло.  
Хочу щиро подякувати вам за можливість наукового спілкування й обміну 
інформацією з колегами. 
Зі сподіваннями на подальшу співпрацю,  
Тетяна Монахова. 
 
 
 
 
 
 


