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ПОДІЇ // EVENTS 
 
17.02.2023 · 19:00 
[Київський час // Kyiv Time] 

«Схід 
українського 
сонця»: Розмова 
про український 
Схід з Катериною 
Зарембою // 
”Sunrise of the 
Ukrainian Sun”: 
Conversation about the Ukrainian East with Kateryna 
Zaremba  
Катерина Зарембо // Kateryna Zarembo  
 
Катерина Зарембо політична аналітикиня, викладачка, перекладачка. Фахівчиня з 
питань зовнішньої та безпекової політики та громадянського суспільства України. З 
травня 2022 року – гостьова дослідниця Технічного університету Дамрштадту 
(Німеччина).  Асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа», викладачка 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». Катерина розповідатиме 
про свою нещодавню книжку «Схід українського сонця», у якій йдеться про українські 
спільноти Донеччини та Луганщини  від початку 2000-х і до російського вторгнення 
2014 року.  
 
 
 
 

Відкритий Університет в Екзилі 
це освітня та наукова онлайн-платформа, 
створена для українців в Україні та за 
кордоном. Вона  надає українським 
науковцям, митцям та вільним лекторам 
можливість висловитися та поділитися 
своїми знаннями. Мовою заходів є 
українська. Відповідальні за створення 
програми в нашій команді також українці. 

Коротко: українці створюють 
програму для українців. 

 

The Open University in Exile is a digital 
learning and knowledge-based platform 
aimed at Ukrainians both at home and 
abroad, giving a voice to Ukrainian 
scholars, artists, and freelance lecturers. 
The program of events will be held in 
Ukrainian. Among other nations, the 
program will be curated by a Ukrainian 
team. 

In short: Ukrainians create a program 
for Ukrainians. 
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03.03.2023 · 19:00 [Київський час // Kyiv Time] 

Українська література 
та ідентичність: 
перспектива діаспори 
у розмові з 
письменником 
Аскольдом 
Мельничуком// 
Ukrainian Literature 
and Identity from 
diaspora perspective. 
Conversation with Askold Melnyczuk 
Аскольд Мельничук // Askold Melnyczuk  
 

Аскольд Мельничук – американський прозаїк українського походження,  
науковець, професор. У 1992 році отримав нагороду McGinnis Prize for Fiction.   
Працював викладачем в Массачусетському, Бостонському та Гарвардському 
університетах. У своїх творах він поєднує американську культуру з українським 
етносом. Серед його творів «Що сказано» (2017, ВСЛ), The Man Who Would Not Bow 
and Other Stories (2021). Автор поділиться думками щодо української ідентичності в 
діаспорі та ролі літератури у її формуванні.  
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The program of events will be held in 
Ukrainian. Among other nations, the 
program will be curated by a Ukrainian 
team. 

In short: Ukrainians create a program 
for Ukrainians. 

 

More information // Більше інформації: www.exil-vhs.de

 
 
 
 
 
 

 

   

ПОДІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

EVENTS FOR CHILDREN AND TEENAGERS  
20.01.2023 · 19:00 [Київський час // Kyiv Time]  

Як писати зимову 
фантастичну 
історію: банк ідей 
// How to write a 
winter fantasy 
story: a bank of 
ideas 
Галина Ткачук //  
Halyna Tkachuk  
 

Запрошуємо усіх юних письменників на зустріч з Галиною Ткачук, де 
кожен матиме можливість вигадати і розробити ідею власної зимової 
історії. 
 
Подія відбуватиметься онлайн. 
 
 
 
 
 

Відкритий Університет в Екзилі 
це освітня та наукова онлайн-платформа, 
створена для українців в Україні та за 
кордоном. Вона  надає українським 
науковцям, митцям та вільним лекторам 
можливість висловитися та поділитися 
своїми знаннями. Мовою заходів є 
українська. Відповідальні за створення 
програми в нашій команді також українці. 

Коротко: українці створюють 
програму для українців. 
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ПОДІЇ // EVENTS 
 
17.02.2023 · 19:00 
[Київський час // Kyiv Time] 

«Схід 
українського 
сонця»: Розмова 
про український 
Схід з Катериною 
Зарембою // 
”Sunrise of the 
Ukrainian Sun”: 
Conversation about the Ukrainian East with Kateryna 
Zaremba  
Катерина Зарембо // Kateryna Zarembo  
 
Катерина Зарембо політична аналітикиня, викладачка, перекладачка. Фахівчиня з 
питань зовнішньої та безпекової політики та громадянського суспільства України. З 
травня 2022 року – гостьова дослідниця Технічного університету Дамрштадту 
(Німеччина).  Асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа», викладачка 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». Катерина розповідатиме 
про свою нещодавню книжку «Схід українського сонця», у якій йдеться про українські 
спільноти Донеччини та Луганщини  від початку 2000-х і до російського вторгнення 
2014 року.  
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можливість висловитися та поділитися 
своїми знаннями. Мовою заходів є 
українська. Відповідальні за створення 
програми в нашій команді також українці. 

Коротко: українці створюють 
програму для українців. 
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More information // Більше інформації: www.exil-vhs.de
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More information // Більше інформації: www.exil-vhs.de

 
 
 
 
 
 

 
10.02.2023 · 19:00 [Київський час // Kyiv Time] 

Коляда з лицарями: 
читаємо і говоримо про 
книжку з авторкою 
Ольгою Купріян // Carol 
with the Knights: 
Readings with the author 
Olga Kupriyan 
Ольга Купріян // Olha Kuprian  

 
Ця історія відбулась у Великому 
князівстві Литовському. В 
містечко на Львівщині прийшов 
справжній лицар Іванко. Який 
захват у дітлахів! А назавтра в 
лицаря зникає прапор із левом. 
Куди він дівся? Це з'ясують малі 
Анничка та Мстислав, батько якого 
теж лицарює десь на довгій війні. 
Хлопчик так сильно тужить за 
батьком: невже й Коляду доведеться святкувати без нього? Це історія 
про родинну підтримку, дорослішання та віру у диво.  
Подія відбуватиметься онлайн. 

 

More information // Більше інформації: www.exil-vhs.de
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