Єврейська історія, багатоетнічне минуле та спільна спадщина: міський
досвід у Східній Європі (13 липня - 7 серпня 2015)

Центр міської історії запрошує подавати заявки на участь в літній школі "Єврейська історія, багатоетнічне
минуле та спільна спадщина: міський досвід у Східній Європі".
Місце проведення: Центр міської історії. Львів, Україна
Дати проведення: 13 липня – 7 серпня 2015 р.
Термін подання заявок – до 6 квітня 2015 р.
Від 2009 року ми організовуємо щорічні літні школи про єврейську історію та багатоетнічне минуле у Східній
Європі. Основне завдання цих шкіл – розпочати та проводити обговорення в академічному середовищі і
публічному просторі нових підходів до вивчення єврейської історії та спадщини в багатоетнічному та
багатокультурному контексті Східної та Центральної Європи.
Викладачі на школі:
Проф. Наталя Алексюн (Вища школа єврейських студій, Туро коледж, США), Проф. Теарік Сиріл Амар
(Колумбійський університет, США), Проф. Елісса Бемпорад (Квінс коледж, Нью-Йоркський університет, США),
Софія Дяк (Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Україна), Др. Йоанна Лісек (Вроцлавський
університет, Польща), Проф. Девід Фішман (Єврейська теологічна семінарія, США), Проф. Йоханан
Петровський-Штерн (Норсвестерн університет, США). Майстер-класи: Анна Сусак (Центр міської історії
Центрально-Східної Європи, Україна), Проф. Джейсон Франциско (Стендфордський університет, США).

Вимоги до кандидатів
До участі у програмі запрошуються магістранти, аспіранти, дослідники гуманітарних напрямків, представники
культурної та освітньої сфери, задіяні в проектах, пов'язаних з історією та спадщиною.

Вік учасників – до 35 років
Географічні межі – учасники з України, Польщі, Росії, Білорусі.
Мова семінарів та лекцій – англійська та польська.
Робочі мови школи – українська, російська, польська, білоруська, англійська.
Заняття проводитимуться здебільшого англійською мовою. Декілька курсів буде читатися польською мовою,
тому учасники повинні знати польську на рівні, який дозволяє вільно читати наукову літературу та розуміти
лекції.
Умови складання заявок
Заявка повинна містити:






Резюме (CV)
Мотиваційний лист (не більше 3 тис. знаків тексту про те, чому Ви хочете взяти участь у цій літній
школі)
Опис проекту обсягом не більше 3 тис. знаків (це може бути дослідницький, освітній, культурний
проект пов'язаний з єврейською історією, багатоетнічною історією та питаннями спадщини, який ви
реалізуєте або плануєте реалізувати)
Контактні телефони / електронна пошта двох науковців, до яких в разі потреби ми можемо
звернутися за рекомендацією

Надсилайте заявки на е-пошту summerschool@lvivcenter.org на ім'я координатора школи Оксани Сікорської. У
полі "Тема" просимо зазначити "Заявка на літню школу 2015". Заявки можна подавати англійською,
українською, польською, російською, білоруською мовами.
Термін складання заявок – до 6 квітня 2015 р.
Умови участі
Участь у школі безкоштовна.
Учасники школи забезпечуються:





Обідами
Житлом
Відшкодуванням коштів подорожі автобусом або поїздом

Якщо у Вас виникають запитання, звертайтеся, будь ласка, до координатора школи Оксани Сікорської за епоштою o.sikorska@lvivcenter.org

Детальну інформацію Ви зможете знайти тут:
http://www.lvivcenter.org/uk/summerschools/jewish-history-2015/

