
Прага-Київ: обрії співробітництва  

(Narodní knihovna ČR – Київський університет імені Бориса Грінченка)  

 

В апробованій в КУБГ моделі практично-орієнтованого навчання, яке 

неодмінно має спиратися на наукові дослідження, важливе місце посідають 

практики, які проводяться для студентів 4-го курсу Історико-філософського 

факультету.  

 

Однією з найяскравіших подій нашої минулорічної етнографічно-краєзнавчої 

практики для студентів спеціалізації Центрально-Східної Європи стали дві он-

лайн зустрічі, які відбулися 6 і 13 грудня 2021 р. з співробітницею Національної 

бібліотеки Чехії (Narodní knihovna ČR) та Інституту досліджень тоталітарних 

режимів (Ústav pro studium totalitních režimů) Ганною Хлєбіною (Anna 

Khlebina), під час яких українським студентами був презентований унікальний 

чеський дослідницький проект «Чехословаки в ГУЛАГу», реалізований у 

вигляді онлайн-архіву документів НКВС/КДБ про громадян ЧСР, репресованих 

радянським тоталітарним режимом. А.Хлєбіна розповіла про особливості 

опрацювання віднайдених нею документів, процес їх цифровізації та 

можливості використання дослідниками.  

 

У рамках другої зустрічі зі студентами-істориками Грінченкового Університету 

дослідниця розкрила зміст «руської допомогової акції» в ЧСР (1920-ті рр.), що 

до сьогодні зберігає свою атрактивність як один із зразкових прикладів надання 

гуманітарної допомоги політичним емігрантам (білорусам, українцям і 

росіянам), які змушені були покинути рідні землі, рятуючись від 

більшовицького терору.  

 

Ще одним перспективним напрямом співпраці між Narodní knihovna ČR і 

кафедрою всесвітньої історії КУБГ стала підготовка та публікація спільних 

наукових розвідок, тематика яких стосувалася обставин перебування 

інтернованих вояків Української Галицької Армії в ЧСР (перша половина 1920-

х рр.). З числа вже реалізованих спільних дослідницьких проєктів доцільно 

відзначити наступні: 

 
1. Срібняк І., Хлєбіна А. Повсякдення інтернованих вояків-українців у таборі Ліберець, ЧСР: 

спроба візуалізації (за матеріалами ЦДАВО України і Слов’янської бібліотеки у Празі)» 

Європейські історичні студії. Київ, 2019. № 13. С.203-232. 

 

2. Мартьянова Я., Срібняк І., Хлєбіна А. Матеріали часопису «Український скиталець» як 

джерело для реконструкції таборового повсякдення інтернованих вояків-українців УГА в 

Чехословаччині (1922 р.)» Człowiek w historii vs historia człowieka. Monografia zbiorowa. 

Warszawa-Paryż, 2021. S.161-166. 

 

З почуттям глибокої вдячності згадуємо й про ту неоціненну допомогу, яка 

була надана А.Хлєбіною під час реалізації ще одного дослідницького проекту:  
 



Sribnjak I. Enzyklopädie der Kriegsgefangenschaft: Das ukrainische Rastatt. Zur Gründung und 

Tätigkeit der Gemeinschaft «Die Unabhängige Ukraine», 1915–1918. München-Paris: 

Internationales Lucien-Febvre-Wissenschafts- und Bildungskonsortium, 2020. 338 s.  

 

Є всі підстави стверджувати, що якість дистанційного навчання, підкріпленого 

науковими дослідженнями, залишається на високому рівні та демонструє  

гарний поступ у своєму невпинному розвитку. Набутий досвід он-лайн практик 

студентів Грінченкового Університету та спільної дослідницької роботи є без 

перебільшення надихаючими для всіх нас – учасників цього процесу, відтак 

видається важливим докласти всіх можливих зусиль для його інтенсифікації та 

інституціоналізації.  


