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Запрошення до участі

ОНЛАЙН-ФОРУМ АРХЕТИПІКИ
Шановні колеги! П’ятий рік поспіль триває співпраця між Українською школою
архетипіки та Центром дослідження сучасності та повсякденності (Париж). Вагомими
на фоні спільних заходів наукових шкіл стали: спільний теоретико-методологічний
семінар “Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного,
реального та ідеального” в університеті Монпельє ІІІ імені Поля Валері (2018), публікація франко-українського перекладу книги почесного професора Сорбонни
М. Маффесолі “Час племен. Занепад індивідуалізму у постмодерному суспільстві”
(2018) та цикл відкритих лекцій, які він прочитав для науково-педагогічного складу
українських університетів, які готують фахівців за спеціальностями “Публічне управління та адміністрування” і “Соціологія” (2018–2019).
Як повідомлялось раніше, 3–5 травня 2021 р. науковцями наших шкіл у межах
святкування 100-річчя з Дня народження відомого французького соціолога Ж. Дюрана
планувалось проведення в університетах Сорбонна і Монпельє ІІІ імені Поля Валері
Міжнародного симпозіуму “Уявне, архетипи і публічне управління”, який через погіршення карантинних умов в Європі, пов’язаних з пандемією COVID-19, перенесено
на 6–7 вересня 2021 р. так само, як і стажування учасників за кредитною програмою
“Архетипіка соціальних та політико-правових інститутів” в університеті Монпельє ІІІ
імені Поля Валері.
Водночас сторонами погоджено питання щодо проведення 5 травня 2021 р. з
15.00 до 18.00 онлайн-форуму архетипіки. У програмі форуму заплановано:
1. Презентація франко-українського перекладу книги Ж. Дюрана “Антропологічні структури уявного” (1960), яка вже 6-й раз перевидається у Франції і 6-й раз за
кордоном, в тому числі в Україні Видавничим домом “Києво-Могилянська академія”.
2. Фінал міжнародного конкурсу молодих науковців за темою: “Уявне, архетипи і
публічне управління”.
3. Лекція почесного професора Сорбонни М. Маффесолі на тему: “Жильбер
Дюран і Постмодерн” (для фахівців зі спеціальностей “Публічного управління та адміністрування” і “Соціології”).
Беручи до уваги рішення вченої ради Університету від 22 березня 2021 р. про
створення в структурі закладу “Інституту публічного управління і державної служби”
ректоратом Київського національного університету імені Тараса Шевченка прийнято
рішення щодо проведення зазначених заходів Української школи архетипіки і Центру
дослідження сучасності і повсякденності на платформі Zoom Наукової бібліотеки імені М. Максимовича: https://us04web.zoom.us/j/5177408255?pwd=MENhaVJxbmVneURh
WEhlUDVnSzRyZz09
Ідентифікатор конференції: 517 740 8255.
Код доступу: 5h2yDY.

130

ISSN 1681-116X. Ukr. socìum, 2021, № 1 (76)

