
Дати проведення: 24 червня – 
5 липня 2019 року.
Місце проведення: Хаб Розвиток,  
Харків, Україна.
Крайній термін подачі заявок: 
25 лютого 2019 року.

Організатори:
Центр дослідження міжетнічних 
відносин Східної Європи, Харків, 
Україна;
Центр управління та культури в 
Європі Університету Санкт-Галлена, 
Швейцарія;
Центр міської історії Центрально-
Східної Європи, Львів, Україна.

Опис програми
Програма школи зосереджена на 
історії та сучасності фізичних, 
символічних та уявних кордонів 
у Центрально-Східній Європі та 
Чорноморському регіоні. Школа надає 
учасникам можливість отримати 
знання про сучасні дослідження зі 
студій пограниччя, представити власні 
проекти, взяти участь у публічних 
заходах та дискусіях, приєднатись до 
міжнародної мережі дослідників.
Студії пограниччя - це  динамічна 

міждисциплінарна галузь, що 
займається дослідженнями зв’язків, 
поділів та гетерогенностей. Школа 
пропонує комплекс теоретичних 
підходів та методів для роботи з темою 
прикордонь. 
Літня школа сфокусована головним 
чином на Україні, водночас пропонує 
комплексний порівняльний підхід до 
дослідження погранич у Центрально-
Східній Європі та Чорноморському 
регіоні. Навчальна програма школи 
складається з чотирьох основних 
курсів та гостьових лекцій. Тематика 
курсів школи стосуватиметься ви- 
вчення прикордонь з історичної, 
географічної, культурної, соціологічної 
та  політичної перспектив. Літня школа 
складатиметься з лекцій, семінарів, 
екскурсій, дискусій, воркшопів та 
публічних заходів.
Програму попередньої літньої школи 
можна переглянути тут.

Серед лекторів школи:
• Томаш Зарицький, доцент та 

директор Інституту соціальних 
наук Варшавського університету, 
Польща;

• Стівен Сігал, професор історії в 
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Університеті Північного Колорадо, 
США;

• Мейгіл Фавлер, доцентка історії у 
Стетсонському університеті, США;

• Анніка Фрайберг, доцент історії, 
Університет штату Каліфорнія в 
Сан-Дієго, США.

Вимоги до учасників
Літня школа відкрита для магістрантів, 
докторантів (аспірантів), молодих 
вчених та працівників освітньої й 
культурної сфери. Робочі мови школи: 
англійська, українська та російська.

Витрати учасників
Участь в літній школі є безкоштовною. 
Дорожні витрати, поселення та харчу-
вання забезпечуються організаторами.

Заявка повинна складатись з:
• Академічне резюме (CV) (не більше 

3 сторінок);
• Опис дослідницького, освітнього чи 

культурного проекту, дотичного до  

студій пограниччя (не більше 800 
слів);

• Мотиваційний лист (не більше 500 
слів);

• Контактна інформація двох 
науковців, які можуть надати 
рекомендації.

Будь ласка, надсилайте заявки на 
електронну адресу ethnickh@gmail.com 
не пізніше 25 лютого 2019 року. Заявки 
можуть бути виконані англійською, 
українською або російською мовою. 
Якщо ви не отримаєте підтвердження 
отримання вашої заявки, будь ласка, 
зв’яжіться з організаторами.

Контактна інформація:
ethnickh.wordpress.com
ethnickh@gmail.com
+38 (050) 298-21-90


