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Dear Professor Liannoi,

My name is Carmen Bachmann, I am Professor for Business Taxation at Leipzig University, Germany.

On April 22, 2022 I voluntarily organized together with my PhD student an online conference for academics affected by the war in 
Ukraine where they could present their research topics to German colleagues. We had more than 60 presentations, held by 
Ukrainian scholars and in total more than 300 participants. This already led to some fruitful cooperation (https://chance-for-science. 
eu/index.php/impact-stories).

This encouraged me to organize a second conference which will take place online on September 8-9, 2022. Currently, I invite all 
Ukrainian scholars to present their research topics in short presentations. The registration is open until August 7, 2022 on the 
conference website https://chance-for-science.eu.

After receiving the applications for the speakers, I will again invite German peers to get in touch. I kindly ask you if you could help 
me spread this information among your colleagues who might be interested to participate.

If you have any questions, please do not hesitate to contact me.

We are looking forward to welcoming you at our conference in September!

Kind regards from Germany,

Carmen Bachmann

Prof. Dr. Carmen Bachmann 
Leipzig University
Institute of Accounting, Finance and Taxation 
Grimmaische Straße 12, D-04109 Leipzig

Phone: +49 (0)341 -  97 33591 
Fax: +49 (0)341 -  97 33599 
Email: bachmann@wifa.uni-leipzig.de 
Website: www.steuerlehre-leipzig.de
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Переклад з англійської мови на українську мову

Шановний професоре Лянной Юрію Олеговичу!

Мене звуть Кармен Бахманн, я професор кафедри оподаткування 
бізнесу Лейпцизького університету, Німеччина. Ваші контактні дані я 
знайшов на сайті: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/vidkriti-dani

22 квітня 2022 року я добровільно організував разом зі своїм 
аспірантом онлайн-конференцію для науковців, які постраждали від війни в 
Україні, де вони могли представити свої теми досліджень німецьким колегам. 
У нас було понад 60 презентацій, проведених українськими науковцями, 
загалом більше 300 учасників. Це вже призвело до певної плідної співпраці 
(https://chance-for-science.eu/index.php/impact-stories) .

Це спонукало мене організувати другу конференцію, яка відбудеться 
онлайн 8-9 вересня 2022 р. Наразі я запрошую всіх українських науковців 
представити свої теми досліджень у коротких доповідях. Реєстрація відкрита 
до 7 серпня 2022 року на сайті конференції https://chance-for-science.eu.

Після отримання заявок на виступи я знову запрошу німецьких колег 
на конференцію. Я люб'язно прошу вас, якщо ви можете допомогти мені 
поширити цю інформацію серед ваших колег, які можуть бути зацікавлені 
взяти участь.

Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, не соромтеся зв’язатися зі 
мною.

Ми з нетерпінням чекаємо вітати вас на нашій конференції у вересні!
З повагою з Німеччини,
Кармен Бахман
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