
27.10.2016

Світлана Матвієнко
Університет Західного Онтаріо (Канада)

 
«Система мертва. Хай живе система! Алгоритми, 
мережі та колючі дроти імперій»

Початок 1990-х – час деградації «системи». Її інфра-
структура – споруди і служби, необхідні для функціону-
вання матеріального виробництва та забезпечення 
життєдіяльності суспільства, – розпадалась. На улам-
ках однієї імперії з’являлася інша – глобальна інформа-
ційна імперія, яка не послабила, а, навпаки, значно 
посилила можливості контролю та маніпулювання 
правами, свободами й думками людей. Ця лекція – про 
специфіку трансформації та реорганізації модерних 
юрисдикцій i політичної географії за останні 30 років, 
про значення цих процесів для українського користува-
ча мобільних технологій та мереж.

Початок лекції:18.00

10.12.2016

Михайло Мінаков
Києво-Могилянська академія (Україна)
 
«Пострадянські соціальні експерименти: Україна та її 
сусіди в 1990-х і на початку 2000-х»

Пострадянські суспільства стали лабораторією політич-
них та економічних експериментів. Політична уява 
пізнього радянського населення про демократію, 
націоналізм, капіталізм та справедливість реалізовува-
лась у вигляді нових форм спільного життя. Боротьба 
тенденцій до справедливості та корупції, рівності й 
насилля, підприємництва і патроналізму, життєстверд-
ності й вимирання стала визначальною для України та її 
сусідів. У лекції буде розглянуто, як спроби пострадян-
ських різноспрямованих модернізацій призвели до 
появи спільної історичної «колії» патроналізму в 
більшості пострадянських народів.
 
Початок лекції:18.00

20.10.2016

Елеонора Нарвселіус
Лундський університет (Швеція)
 
«Інтелігенція у Львові після 1991-го: спроба культур-
но-антропологічного аналізу»
 
Розпад комуністичної системи не лише супроводжував-
ся масштабними трансформаціями політичної, соціаль-
ної та економічної сфер, але й докорінно змінював візії 
соціальних ієрархій та культурних координат. Було 
підважено існування такої обтяженої «застарілим» 
ціннісно-ідеологічним підтекстом категорії, як інтелі-
генція. Про переосмислення цього поняття у Львові, де 
тривалий час його наповнювали різним змістом залеж-
но від контексту і потреби вжитку, яким є його історичне 
тло і на які теоретичні проблеми виводить його культур-
но-антропологічний аналіз, йтиметься у викладі Елео-
нори Нарвселіус.

Початок лекції:18.00

25.08.2016

«Усна історія:
все життя з фотографією»
Розмова з Тадеушем Рольке, автором
виставки «Завтра буде краще»

Фотографії Тадеуша Рольке – це понад 60 років історії 
Польщі та Європи. Він задокументував зруйновану 
Варшаву, її відновлення по війні, антикомуністичні акції, 
зміни після 1989 р. Йому вдалося вловити й затримати 
тогочасну дійсність. Спостереження над щоденним 
життям Львова 1989-91 рр., записані на кольорових 
діапозитивах, є канвою для сьогоднішньої виставки в 
Центрі міської історії.Про те, як документувати миті змін, 
про подорожі Східною Європою і матеріали до виставки 
«Завтра буде краще» – на ці та інші теми з Тадеушем 
Рольке розмовлятимуть куратори виставки Андрій Бояров 
та Марек Ґриґель.

Початок лекції: 18.00

17.11.2016

«Польська Солідарність,
трансформації
та сучасна Україна»
Розмова з польським політиком
та громадським діячем Кшиштофом Становським

Незалежний суспільно-політичний рух комуністичної 
Польщі «Солідарність» став символом свободи для 
регіону Центрально-Східної Європи. Чим була «Солі-
дарність» для польського суспільства? Чи ідеї Ґедройця 
і надалі є основою для українсько-польського діалогу, а 
чи вичерпали себе? Якими були трансформації 90-х рр. 
для Польщі і якими є їх результати? Про це та інше 
будемо говорити із Кшиштофом Становським, прези-
дентом Фонду Міжнародної Солідарності, колишнім 
віце-міністром закордонних справ Польщі та співза-
сновником Громадянського комітету солідарності з 
Україною. Розмову вестиме Ольга Попович.

Початок лекції:18.00

14.09.2016

Євген Головаха
Інститут соціології НАН України

«Українське суспільство 1991-2016:
вектори трансформації»
 
Українське суспільство, перебуваючи у стані стихійної 
пострадянської трансформації, постає суспільством із 
подвійною інституціональною системою, соціальною 
незалученістю, «суспільством без довіри» з негатив-
ним соціальним капіталом та ідентичностями проти-
ставлення. Про це свідчать дані моніторингу «Україн-
ське суспільство», який від 1992 року проводить Інсти-
тут соціології НАН України. Про тенденції розвитку 
українського суспільства впродовж останніх десятиліть 
і про вектори його подальших трансформацій розпові-
датиме Євген Головаха.

Початок лекції:18.30

Лекційно-дискусійна
програма
до виставки фотографій
«Завтра буде краще»
Тадеуша Рольке


