
Інситут слов’янської філології  
Університету Людвіга-Максиміліана Мюнхен 
 
Українська мова, література та культура вже 
давно присутні в стінах Мюнхенського 
університету.  З метою розширення поля своєї 
діяльності та сприяння, насамперед, розвитку 
контактів між фахівцями-україністами, які 
працюють в найрізноманітніших куточках світу, 
Інститут слов’янської філології ініціював восени 
2010 ідею проведення Міжнародної наукової 
Інтернет-конференції “Діалог мов – діалог 
культур. Україна і світ”. “Експеримент 2010” 
видався вдалим: у листопаді цього року відбулася 
Друга  конференція з україніcтики, про успіх якої 
свідчить велика кількість цікавих доповідей, 
змістовних, практичних коментарів, а особливо 
теплі та вдячні відзиви учасників.  
 
forumNET.Ukraine - мережа з інформації, 
координації та українських досліджень 
 
Протягом останніх років склалися особливо тісні 
стосунки між Німеччиною та Україною. У ході 
співробітництва були створені численні контакти 
в галузях політики, економіки, культури, освіти та 
науки, в тому числі й гуманітарна допомога. У 
діяльності forumNET.Ukraine приділяється велика 
увага організації зустрічей, відкритих дискусій та 
інших заходів, а також розповсюдженню 
актуальної інформації про співробітництво між 
Німеччиною та Україною.  
Адміністративна база мережi:  
Arbeitsforum Ukraine e. V. München 
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...Це були святкові, піднесені, захопливі дні, коли 
проходила Iнтернет-конференція. Були змістовні 
дискусії й неоціненне особистісне спілкування. 
Ми були об’єднані науковими проблемами і 
нашим спільним почуттям любові до української 
культури. Збагатилися новими знаннями, ідеями, 
натхненням працювати далі.  
Велика Вам вдячність і повага! 
Олена Семенець 
 
Основну місію Інтернет-конференції "Діалог мов- 
діалог культур. Україна і світ"  вбачаю у спробах 
розв’язати проблему інтеграції української 
філологічної (лінгвістичної, літера-турознавчої, 
культурологічної) думки зі світовою, за що кажу 
Велике Спасибі. 
З повагою,  
Олександр Іщенко 
 
Конференція мені дуже сподобалася! Я вперше 
беру участь у заходaх такого формату, і, як на 
мене, комунікація тут більш фахова,  щира та 
ефективніша, ніж під час звичайних конференцій. 
Бажаю Вам натхнення та наснаги у Вашій 
науковій діяльності! 
З найкращими побажаннями, 
Маріанна Лісна. 
 
Щиро дякую за організацію цікавої конференції, 
яка ще більше утвердила віру, що українська 
наукова думка  високого світового рівня! 
Сподіваюся на продовження співпраці в наступ-
ному році.  
Ярослав Паньковський 
 

Учасники про конференцію 
...Хочу подякувати Вам за організацію такого 
цікавого наукового форуму, який об'єднав багатьох 
небайдужих до України людей, незалежно від 
місця їхнього проживання, національності, віку й 
академічного статусу. Окрема подяка - за особливу 
атмосферу вільного, зацікавленого спілкування, 
яку Вам вдалося створити і підтримувати 
впродовж усього часу роботи конференції і яку я й 
досі відчуваю, коли згадую про "Діалог мов...".  
Зі щирою до Вас повагою, 
Ірина Малевич 
 
Ваша конференція - це дійсно велика подія в 
науковому просторі щодо популяризації укра-
їнської мови, літератури та культури в світі.  
Щиро вдячна! 
З повагою та любов'ю, 
Уляна Штанденко 
 
Вперше взяв участь у вашій конференції, і навіть, 
чесно кажучи не сподівався на таку бурхливу та 
активну дискусію! Залишився дуже задоволеним і 
рівнем, і організацією! Дуже вдячний всім 
учасникам і Вам особисто!  
З повагою,  
Іван Мацегора  
 
Ще раз дякую за невтомність, за ініціативність і 
добру організацію роботи конференції. Всім 
організаторам та учасникам успіхів і творчого 
натхнення! 
З повагою, 
Оксана Михальчук 
 

 
...Ця Інтернет-конференція справді вже стала 
традицією. На неї чекають, до неї готуються. А 
гарні традиції варто підтримувати і плекати. 
Дякую Вам від усіх цьогорічних доповідачів за 
чудову організаційну роботу, за можливість 
віртуально поспілкуватися з колегами й 
висловити власні думки.  
З надією на подальшу співпрацю, 
щиро Ваша,  
Тетяна Монахова 
 
Щиро вдячна вам за високий рівень організації, 
прекрасну можливість наукового спілкування й 
безмежне розуміння. Сподіваюся на продов-
ження співпраці в наступному році.  
З повагою,  
Юлія Кушнерюк  
 
Це було дуже плідне й корисне спілкування. 
Деякі теми, спірні питання, стосовно яких на 
конференції розгортались дискусії, набули 
розголосу в наукових колах і обговорення досі 
продовжується. Тож, спасибі Вам за добре 
організований і цікавий захід! 
З найкращими побажаннями й надією на 
продовження знайомства, 
Світлана Семенюк 
 
Дуже приємно брати участь у конференціях, 
організованих Вами. З нетерпінням чекатиму на 
наступну. Бажаю Вам наснаги у Вашій 
викладацькій, науковій і організаційній роботі! 
З повагою і сердечною подякою, 
Ганна Черненко. 


