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ТЕМАТИКА
 Сихів є найбільшим житловим районом 
Львова, і який у 1970-1980-х планували та 
будували як дім для 120 тисяч працівників 
південно-східного індустріального вузла міста. 
Разом зі системними змінами, що 
супроводжували здобуття Україною 
незалежності, у районі почали відбуватись 
урбаністичні перетворення на різних рівнях. 
Сихів наповнився новими об’єктами, 
функціями, значеннями, і дотепер залишається 
одним з районів, що найбільш активно 
розвиваються у Львові.
 Літня школа пропонує навчання через 
дослідження життя планових районів і 
проблем, з якими вони стикаються, та 
пропонує поєднання архітектурних, 
антропологічних, соціологічних та історичних 
інструментів для розуміння феномену місця та 

ДЕДЛАЙН
1 травня 2017 року

СТРУКТУРА
 Учасники та учасниці програми 
прослухають  два короткі курси:
 Проф. Флоріан Урбан (Школа 
архітектури ім. Макінтоша при Школі 
мистецтв у Глазго): "Функціоналістичне місто 
і його критика",
 Др. Дарія Бочарнікова (Католицький 
університет у Лювені / Центр образотворчого 
мистецтва BOZAR): "Історія соціалістичного 
міста: 5 проектів модерності від "другого 
світу".
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міста в усій його повноті. Виявлення різних 
форм зв'язків між символічним, матеріальним 
та людським вимірами колись запланованих 
просторів має важливе значення для розуміння 
їхньої трансформації і для розвитку 
інклюзивного бачення майбутнього житлових 
масивів.

 Під час школи відбудуться 
семінари-робітні з методології урбаністичних 
досліджень та ревіталізації планових 
просторів.
 Учасники та учасниці будуть працювати 
над проектами у трьох тематичних студіях під 
керівництвом архітекторки Наталії Мисак 
(студія "Простори"), історикині др. Ірини 
Склокіної (студія "Пам'яті") та антропологині 
др. Світлани Одинець (студія "Практики").
 Фінальна презентація роботи студій 
відбудеться в рамках конференції 
«Входи/Виходи соціалізму: візії і досвіди змін 
у містах "другого світу"» (25-27 серпня 2017 
р., Львів). Учасники школи також 
готуватимуть підсумкові тексти-есе, які 
ввійдуть у публікацію за результатами школи. 
Робоча мова школи – англійська.
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УМОВИ УЧАСТІ
 До участі в літній школі запрошуються 
студент(к)и магістерських програм, 
аспірант(к)и та молоді дослідники(ці) у 
сферах антропології, архітектури, географії, 
історії, міського планування, соціології та 
інших соціальних та гуманітарних наук.  
 Заявка повинна містити:
 коротке резюме (CV, обсягом до двох 
сторінок),
 мотиваційний лист (не більше 500 слів 
про те, чому хочете взяти участь у школі),
 есе на тему "Into the Future of Mass 
Housing Estates" (не більше 500 слів).
 Усі документи подаються англійською 
мовою.
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КОНТАКТ

ОРГАНІЗАТОРИ
 Школу організовує Центр міської історії за 
підтримки Представництва Фонду імені 
Гайнріха Бьолля в Україні. 
 За додатковою інформацією звертайтесь 
до координаторки програми др. Наталії 
Отріщенко n.otrishchenko@lvivcenter.org 

 Заявки просимо надсилати на адресу: 
summerschool@lvivcenter.org до 1 травня 
2017 р. У темі листа потрібно зазначити 
"Sykhiv Summer School". У листі також 
обов'язково вказати назву студії, у якій 
хочете працювати. Журі оцінюватиме 
заявки і відбере фіналістів та фіналісток до 
15 травня 2017 року.
 Участь у школі є безкоштовною. 
Організатори покривають транспортні витрати 
(для учасників з-поза України компенсується 
сума не більше 200 євро), проживання та 
харчування учасників та учасниць.


