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27 kwietnia odbyła się międzynarodowa konferencja na-
ukowo-edukacyjna Dni nauki - 2020, od trzech lat organi-
zowana wspólnie przez Wydział Filozoficzny Narodowego 
Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz Polsko-
-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych (wspólny 
projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego i Narodowego Uni-
wersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie).

Każdego roku program konferencji realizowany był 
w tym samy czasie na obydwu uczelniach, a uczestniczy-
li w niej jednocześnie naukowcy i studenci. W tym roku, 
mimo wcześniejszych planów wymiany gości, w związku 
z ogólnoświatową sytuacją epidemiologiczną, formuła kon-
ferencji musiała ulec zmianie i jej uczestnicy „spotkali” 
się w Internecie. Pozwoliło to na udział w konferencji pra-
wie 300 gości z całego świata, m.in.: Japonii, Stanów Zjed-
noczonych i Kanady.

Jeden z referatów pod tytułem Cultural Features Reflec-
ted in Polish and Vietnamese Proverbs wygłosiła stażyst-
ka Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Thi Thu Thuy Nguyen 
(Uniwersytet Kultury w Ho Chi Minh - Wietnam).

Historia organizacji Konferencji sięga lat 60. XX wieku i wy-
wodzi się z tradycji corocznych naukowych spotkań zatytuło-
wanych „Dni nauki Wydziału Filozoficznego”, które odbywały 
się na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Ze strony ukraińskiej Dni nauki – 2020 otworzył prof. Ana-
tolij Konwerski - dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwer-
sytetu w Kijowie, a ze strony polskiej prorektor ds. nauki 
i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego – 
prof. Giorgi Melikidze. Uczestników konferencji przywitał 
także dr. hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, szef Polsko-Ukra-
ińskiego Centrum Studiów Humanistycznych.

Konferencja jest częścią współpracy edukacyjnej, na-
ukowej i kulturalnej między Narodowym Uniwersytetem 
im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Wydział Filozoficzny) 
a Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach tej współpra-
cy prowadzone są wspólne projekty badawcze w dziedzi-
nie nauk społecznych i humanistycznych oraz programy 
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podwójnego dyplomu magistra na kierunkach filozofia, 
politologia i filologia polska. Efektem tej współpracy była 
między innymi w roku 2019 wizyta 20 studentów (filozofii 
i politologii) uniwersytetu kijowskiego, którzy wzięli udział 
w międzynarodowej konferencji naukowej oraz sympozjum 
studenckim. Również w ramach współpracy pracownicy 
naukowo-dydaktyczni z uniwersytetu kijowskiego i innych 
uczelni ukraińskich odbywają w naszej uczelni praktyki na-
ukowo-dydaktyczne.

Od momentu zainicjowania ścisłych więzi naukowo-dydak-
tycznych oraz powołania w 2017 r. Polsko-Ukraińskiego Cen-
trum Studiów Humanistycznych rokrocznie studenci i naukow-
cy obu uczelni uczestniczą w międzyuczelnianej wymianie.

W roku 2019 Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa 
Szewczenki zaprosił dwóch profesorów Instytutu Filozofii 
UZ w charakterze visiting profesorów, jednak w związku 
z pandemią wyjazd został tymczasowo zawieszony.
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