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На №від  

Віктору Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
Анатолію ГЕТЬМАНУ

Шановний пане Анатолію!

Запрошуємо вас та ваших колег до участі у четвертому науковому форумі 
«Революція Гідності: на шляху до історії», який відбудеться 17-18 листопада 
2022 року.

Захід спрямовано на об’єднання великого кола фахівців із суспільних і 
гуманітарних дисциплін, таких як історія, політологія, соціологія, культурологія, 
філософія, журналістика тощо.

Фокус-тема цьогорічного форуму: «Майдани і російсько-українська 
війна в національному та глобальному вимірах».

Основна мета форуму - визначити та обговорити концептуальні підходи до 
дослідження феномена Майдану та поширення правдивої інформації про 
причини й наслідки протестних рухів у контексті російсько-української війни.

До обговорення запропоновано наступні теми для дискусій:
• Майдан як подія та феномен у вимірах російсько-української війни;
• Майдани у контексті глобальних і національних процесів: закономірності 

та парадокси;
• явні та неявні антагоністи Майданів як підґрунтя російської агресії проти 

України;
• українські національно-визвольні змагання та Майдани як виклик 

російському імперіалізму;
• (пере)осмислення та (ре)презентації подій Майданів. Футурологічні 

прогнози;
• культурна травма у контексті Майданів та російсько-української війни: 

шляхи її подолання;
• Майдани й російсько-українська війна в інформаційному просторі;
• презентація Майдану й російсько-української війни в музейному просторі 

України та світу.
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До участі у форумі запрошуються історики, політологи, соціологи, 
філософи, музейники, культурологи, представники інших соціогуманітарних 
дисциплін, які вивчають протести! рухи та явище Майдану, зокрема в контексті 
нинішньої російсько-української війни.

Заявки на участь у форумі та резюме доповідей (до 300 слів) просимо 
надсилати до 28 жовтня 2022 року включно за посиланням: 
https://forms.gle/gF8vxZLW9XOFZgS98.

Програму заходу з резюме буде підготовлено до початку роботи форуму. 
Участь у ньому безкоштовна. За результатами форуму планується видання 
збірника матеріалів.

Більше про форум на сайті Національного музею Революції 
Гідності: https://www.maidanmuseum.org/uk/node/2198.

Будемо вдячні за поширення інформації про форум у вашому навчальному 
закладі, зокрема серед фахівців профільних кафедр.

З повагою
Генеральний директор Ігор ПОШИВАЙЛО
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