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Конференція має на меті об’єднати дослідників, які вивчають різні періоди та міста, де упродовж ХХ ст. 
втілювалися чи провалювалися соціалістичні проекти, а також ті, де вони діють і досі. Тема переходу до 
соціалізму чи виходу з нього, а також перетворення соціалістичних міст дає початок для ширшої дискусії про 
особливості змін у містах у соціалістичних країнах та співставлення з аналогічними тенденціями у 
«розвинених» країнах та «третьому світі». Конференція досліджує зміст поняття «соціалістичного міста», його 
«входи і виходи», від електромереж і житлового фонду до музеїв і сакральних місць у ці перехідні періоди.

Учасникам пропонується розглянути та переосмислити саме поняття «соціалістичного міста», 
проаналізувавши його формування та деконструювання, (пере)монтування або ж (re)assembling за 
термінологією Бруно Латура. Аналіз обставин, які витворили нові форми міського життя, може допомогти 
створити свіжі наративи про соціалістичні міські досвіди і візії у критичні періоди їхньої реалізації, з огляду 
як на майбутнє, так і на минуле соціалістичного проекту. На конференцію запрошуються заявки з усіх 
гуманітарних та суспільних наук. Її мета – зібрати дослідників, які займаються дуже різними періодами та 
регіонами, щоб по-новому поглянути на минуле і сучасність соціалістичних міст. Заявки можуть 
орієнтуватися, однак не обмежуватися, на один із таких аспектів: пізньоімперський та ранній 
радянський/соціалістичний період; тяглість та переломи 1939-40 рр. та 1944-45 рр. у формуванні 
«соціалістичного блоку» та «радянського заходу»; роки запуску і відмови від соціалістичних проектів у 
«третьому світі»; і найсвіжіший період 1989-91 рр. як час хронологічного поділу соціалізму на «до» і 
«після», у розрізі державного устрою, геополітичного вибору та візії майбутнього.

Зокрема, на конференції будуть розглядатися роль міст та їхні перетворення під час переходів до соціалізму 
та виходів з нього. Акцент на цих переломних моментах в історії урбанності «другого світу» допоможе 
детальніше дослідити основні ресурси і матеріали, як символічні, так і фізичні, а також ключові чинники, 
людські і не пов’язані з людиною, які вплинули на формування та розформування соціалізму. З огляду на 25 
річницю від 1991 р. та сторіччя від революцій 1917 р., конференція також провокуватиме чимало 
паралельних рефлексій та роздумів про ці переломні моменти ХХ ст. Маємо надію, що зібравши низку 
хронологічно та географічно різноманітних прикладів, ми зможемо дати поштовх стимулюючим дискусіям, 
щоб оцінити характерні особливості і різновиди суспільств і міст, у яких спершу реалізовувався, а згодом 
відкидався соціалізм.

Львів обрано місцем проведення конференції, адже це однин з яскравих прикладів міст, які пройшли через 
декілька моментів такого переходу до/з соціалізму.

Перелік пропонованих тем для обговорення під час конференції:
(пере)масштабування урбаністичного: хронології, дати і періоди
траєкторії змін: урбанізація, дезурбанізація, субурбанізація
тепер і опісля: візії та ресурси змін
анонси, очікування та передумови: інфраструктурні спадки та нововведення
медії та медіатизація змін: інформація, потоки, канали та мережі комунікації
(де-)регуляція змін: права, власність та обов’язки
управління змінами: ухвалення рішень, нормативно-правові акти, установи
відслідковування змін: публіка, аудиторія, спостерігачі
фінанси змін: забезпечення, дефіцит і можливості
темпи змін: гальмування, відпірність і пришвидшення
мережі творення змін: експертизи, шаблони, циркуляція та тиражування
плани для змін: ескізи, схематизація і генплани майбутнього
«будівельні матеріали» для змін
актори змін і змінні актори
події і простори змін у містах
проживання змін: стратегії та повсякденні практики
реакція на зміни: індивідуальні траєкторії та наративи
транс-локальні, регіональні, національні та глобальні зв’язки у змінах
(не-)фіксування змін: запис, візуалізація та представлення урбаністичних змін
попереду чи позаду: ставлення до, заперечення та переробка міського минулого
зміни населення: вигнання, еміграція та внутрішнє переміщення
увічнення змін в міському просторі: вулиці, пам’ятники і меморіали
представлення змін міст у мистецтві, художній літературі і кіно
концептуалізація «змін»: очікування, припущення, пояснення, емоції

Терміни:
Короткі резюме (1-2 стор.) та заявки на виступ (заголовок виступу + анотацію на 400 слів)
приймаються до 15 січня 2017 р. на е-пошту conferences@lvivcenter.org. У темі листа просимо
вказати «Входи у/Виходи з соціалізму». У заявці слід окремо обґрунтувати свою тему з огляду на
тематику конференції та коротко описати основні джерела. Мова конференції – англійська.
Відбіркова комісія конференції оголосить відібрані заявки для участі у конференції до 15 лютого
2017 р.

Відбіркова комісія:
Дарія Бочарнікова (KU Leuven / Центр образотворчого мистецтва BOZAR)
Софія Дяк (Центр міської історії центрально-східної Європи)
Стівен Е. Гарріс (Університет Мері Вашингтон / Національний музей космонавтики)
Наталія Отріщенко (Центр міської історії Центрально-Східної Європи)

Фінансування:
Організатори забезпечують проживання у Львові.
Також надається певна кількість грантів на транспортні витрати.

Члени оргкомітету:
Дарія Бочарнікова (KU Leuven / Центр образотворчого мистецтва BOZAR)
Софія Дяк (Центр міської історії Центрально-Східної Європи)
Стівен Е. Гарріс (Університет Мері Вашингтон / Національний музей космонавтики)

Організації:
Центр міської історії Центрально-Східної Європи
Мережа «Урбанність другого світу»

Контакти:
conferences@lvivcenter.org
swurbanity@gmail.com

Входи/Виходи
соціалізму:
візії і досвіди змін
у містах «другого світу»
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