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Vážené kolegyně, vážení kolegové! 
Přijměte prosím pozvání k účasti ve  Vědecké  konferenci u příležitosti 100. výročí založení Ukrajinské 

hospodářské akademie v Poděbradech 
Historický a kulturní fenomén Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech, 

která se bude konat v  online formátu  25.  listopadu  2022.  
Konference byla registrována u Ukrajinského institutu vědecko-technické expertizy pod evidenčním číslem 

110 dne 7. února 2022. 
  

Hlavní tematické okruhy: 
1. Činnost ukrajinské emigrace v Československu v meziválečném období jako důležitý prvek ukrajinských 
státotvorných snah; 
2. Vědecká,  kulturní a osvětová činnost profesorů a absolventů Ukrajinské hospodářské akademie; 
3. „Poděbradský pluk Ukrajinské lidové republiky“: vojenská minulost  a přítomnost studentů a pedagogů 
Akademie; 
4. Činnost Ukrajinské hospodářské akademie a jejích následovníků: Ukrajinského technickohospodářského 
institutu v Poděbradech, Mnichově a New Yorku. 
5. Ukrajinské adresy v Česku a české adresy na Ukrajině v kontextu kulturní diplomacie obou zemí. 

  
Zájemce o účast v konferenci žádáme, aby nejpozději do 10. listopadu  2022 poslali přihlášku na e-mail: 
aksjonovanat@ukr.net. Kontaktní osoba na Ukrajině:  Natalja Aksonova, +38050 401 58 05. Oficiálními 
jazyky konference jsou čeština, ukrajinština a angličtina. 

  
Požadavky na formální úpravu příspěvků 

Po uskutečnění konference je plánováno vydání sborníku příspěvků. Elektronickou variantu textů zasílejte 
na elektronickou adresu konference: aksjonovanat@ukr.net. Rozsah studií: maximálně 15 normostran (1 
normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Pokyny pro formátování textu: řádkování 1,5, písmo Times New 
Roman, velikost 14, předsazení odstavce 1,25, okraje 2 cm. Na první stránce [CT1] shora je vpravo umístěno 
jméno a příjmení autora. Na dalším řádku pak název příspěvku – kapitálkami, umístěný na střed. Anotace a 
klíčová slova (do 500 znaků) ukrajinsky a anglicky je třeba umístit před samotným textem. Odkazy vytvářet 
podle vzoru: [2, s. 45]. Seznam literatury vytvořit v souladu s platnými bibliografickými zásadami. 
Text  odevzdat ve formátu .doc podepsaném příjmením autora/autorů. Příspěvky prosíme zaslat do 30. 11. 
2022. 

PŘIHLÁŠKA 
k účasti ve  Vědecké  konferenci Historický a kulturní fenomén Ukrajinské  

hospodářské akademie v Poděbradech 
Jméno, příjmení, titul: 

Instituce: 
Funkce / status (student, doktorand, docent, vědecký titul atd.): 

Telefon: 
E-mail: 

Název referátu / příspěvku: 
Dle Zákona Ukrajiny „O ochraně osobních údajů“ č. 2297-VI ze dne 1. 6. 2010 souhlasím se zpracováním 
mnou poskytnutých osobních údajů za účelem účasti na vědecké  konferenci Historický a kulturní fenomén 
Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech. 
 
S pozdravem, organizační výbor 

 


