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Інформаційний лист №1
Міжнародна наукова конференція

«У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод і джерело»
м. Харків, 11-12 грудня 2009 р.
На сьогодні усноісторичні дослідження, що почали активно розвиватися з початку
1990-х рр. як в Україні, так і в українських студіях поза межами України, вже стали досить
поширеним методом польової роботи, тобто одним із засобів отримання відомостей про
життя тих чи інших спільнот, про особливий історичний досвід певних груп чи про
індивідуальні долі представників певних поколінь.
На думку організаторів конференції, нині стає все актуальнішою потреба розгляду
усної історії як окремої царини наукових досліджень та як сукупності різноманітних
шляхів і прийомів аналізу та інтерпретацій власне отриманих за допомогою інтерв’ювання
текстів. Іншими словами, на часі заакцентування тих етапів усноісторичного дослідження,
які починаються вже після польової роботи: архівування інтерв’ю, стратегічні підходи та
методики аналізу, що їх вживають дослідники, та різноманітні форми представлення
«голосів» – як партнерів по інтерв’ю, так і «голосу» дослідника – перед певними
аудиторіями (як науковим загалом, так і ширшими аудиторіями). Ці необхідні етапи
дослідження роблять усну історію перш за все:
критичною (такою, що не розглядає усне свідчення як набір фактів та відомостей і
вимагає критики інтерв’ю як джерела);
саморефлексивною (такою, що передбачає роздуми над теоретичним підґрунтям та
процедурами аналізу, коли текст дослідження тяжіє не до переказу сказаного в інтерв’ю, а
до власних висновків науковця щодо цього інтерв’ю);
відкритою до публічного розгляду та валідізації результатів дослідження (тобто
такою, що дає доступ до інтерв’ю іншим дослідникам та громадськості та дозволяє
перевірити адекватність авторських висновків).
Отже, саме тому конференція буде присвячена методам і теоретичним підходам в
усній історії, з особливим наголосом на роботі з усними історіями як джерелами.

В перший день роботи конференції планується проведення пленарного засідання та
робота майстер-класів із презентаціями та доповідями запрошених фахівців з усної історії
з Канади, Німеччини, Росії та України.
Другий день буде присвячено роботі трьох круглих столів:
• інституціоналізація усної історії: очікуємо презентації, присвячені вже
заснованим центрам усної історії, організації їхньої діяльності, у т.ч. реалізованим
та поточним проектам;
• усна історія як джерело: очікуємо доповіді, присвячені принципам архівування та
зберігання інтерв’ю, вже існуючим колекціям записів, доступним у архівах, а також
доповіді, присвячені методам роботи з текстами або записами усних історій;
• форми представлення усноісторичного дослідження: очікуємо презентації вже
виданих збірок інтерв’ю, монографій, відео- та аудіопередач, виставок і веб-сайтів,
створених на основі усних історій.
Для участі у конференції просимо надсилати заявки, що містять відомості про
автора (ім’я та прізвище, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів (коротко),
електронна адреса та при можливості – контактний телефон), а також короткі тези
виступів (до 2 000 знаків) на адреси:
info.uoha@gmail.com,
natalia.khanenkofriesen@stmcollege.ca
Кінцевий строк подання заявки – 15 квітня 2009 р., після чого у травні будуть
надіслані повідомлення про прийняття чи відхилення заявок на участь у
конференції, а також деталі про подальшу підготовку до конференції. Запрошені
учасники мають надіслати повний текст доповідей до 12 листопада 2009 р.
Найкращі доповіді, в яких буде успішно поєднано презентацію теоретичних
засад з подачею емпіричного матеріалу, будуть запрошені до спеціальної збірки,
присвяченої темі конференції, яку організатори планують опублікувати по
закінченню конференції.
Проживання та харчування учасників конференції забезпечуються її
організаторами. В окремих випадках оргкомітет залишає за собою право розглянути також
і прохання про часткову або повну компенсацію вартості проїзду залізницею.
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