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Сербською мовою «украс» озна-
чає «прикраса». Ми будемо раді, якщо 
сторінки нашого збірника не лише «при-
красять» дозвілля шановного читача, а й 
сприятимуть поглибленню взаємних 
симпатій між сербським та українським 
народами. Багаті та різноманітні зв’язки 
сербів та українців надають широкі 
можливості для взаємопізнання та співпраці у висвітленні контактів 
наших народів у минулому, що сприятиме їхньому розвитку в сучас-
ному та майбутньому.

Новостворений Українсько-сербський збірник «Украс» 
адресований українському читачеві, зацікавленому історією, 
культурою та мистецтвом народів Сербії та України. Він ста-
новитиме інтерес для спеціалістів-славістів, україністів та сер-
бістів, для всіх, хто хоче познайомитися з різними аспектами 
українсько-сербських взаємин. У публікаціях, які виходитимуть 
у збірнику, друкуватимуться тексти українських та зарубіжних 
авторів про сербів та українсько-сербські зв’язки, а також ук-
раїнські переклади сербських праць. Досвід показує, що необ-
хідним і важливим є не окреме разове видання, а періодичне 
видання збірників праць, в яких за єдиним редакційним зраз-
ком представлятиметься історія та сьогодення українсько-серб-
ських зв’язків, сербська культура, зокрема сучасна, українська 
сербістика та українська культура в Сербії.

Члени редакційної колегії прагнутимуть якнайповніше 
поєднати високі наукові знання з цікавістю та легкістю есеїстики. 
Кожен випуск збірника-альманаху буде присвячений окремим 
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темам. Він представлятиме три-чотири проблеми, які розкрива-
тимуться як у нових, раніше не публікованих текстах, так і в най-
важливіших опрацюваннях, котрі вже побачили світ, але, можли-
во, є маловідомими широкому читачеві. Обов’язковою складовою 
кожного випуску стане портрет однієї з видатних постатей, пода-
ний текстами та працями про неї. Сподіваємося, такий підхід, з 
одного боку, забезпечить усебічне та глибоке висвітлення обраних 
історичних та культурних постатей та явищ, а з іншого, надавати-
ме збірнику різнобічний характер – адже він поєднуватиме в собі 
якості не тільки сучасного наукового журналу, але й антології нау-
кових статей минулих років.

Ми прагнутимемо, щоб збірники «Украс» стали для сер-
бів та українців джерелом інформації, ідей, ініціатив, живих та 
актуальних публікацій, які надаватимуть підтримку новим захо-
дам та проектам.

Редакція збірника висловлює щиру подяку Міністерству 
культури Республіки Сербії за фінансову підтримку, а також 
посольству Республіки Сербії в Україні за сприяння у підго-
товці проекту.
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