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ОСВІТА

жовтень 2003 –
вересень 2009

Аспірантура у Вищій школі соціальних досліджень в Інституті філософії і соціології
(Польська академія наук, Варшава)
Кандидатська дисертація "(Пере)уявляючи міські ландшафти: Львів і Вроцлав після
1944/45" захищена у жовтні 2010 року.

вересень 2001 –
червень 2002

Магістерська програма з центральноєвропейської історії в Центральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина)
Магістерська робота: "Кінотеатри між культурним просвітництвом та розвагою:
історія Львова у брежнєвську епоху"

1996-2001

Історичний факультет, Львівський університет (Україна). Ступінь: "спеціаліст".
Спеціалізація: всесвітня історія

Мови
українська (рідна); англійська (вільно); польська (вільно); російська (вільно);
білоруська (читання вільно); німецька (читання)
Місце праці

вересень 2010
–

дотепер
жовтень 2008
–

серпень 2010

Директор Центру міської історії Центрально-Східної Європи у Львові
www.lvivcenter.org
Науковий співробітник і координатор дослідницький проектів, Центр міської

історії Центрально-Східної Європи у Львові
Вибіркові доповіді та публічні лекції

15 листопада
2018 р.

«Дорожня карта: про пам’ять і спадщину як робочий процес», виступ на фаховому
семінарі «Голокост: факти, вшанування і уроки», у Меморіальному Центрі
Голокосту «Бабин Яр» у співпраці з Меморіальним Музеєм пам’яті Голокосту (США)
і ЮНЕСКО, Київ (Україна)

2-3 листопада
2018 р.

«Радянське (не)минуле. Місцевий погляд і місцеві розмови», виступ на семінарі
«Радянське минуле у музеї. Переосмислення». Історичний музей м. Кам’янське, у
співпраці з Гете-Інститутом, Київ (Україна)

29-30 жовтня
2018 р.

«Робота спадщини: місцеві (не)можливості минулого», виступ на конференції
«Коли територія набуває ідентичності», Житомир (Україна)

6 серпня 2018
р.

«На місці насильства: розповіді і осмислення суперечностей минулого у сучасному
Львові», публічна лекція на заході XXIII Greifswalder Ukrainicum, Грайфсвальдський
університет (Німеччина)

16-17 березня
2017 р.

«Повернення до нового місця. Очікування і знайомство з домом у повоєнному
Львові», доповідь на міжнародному симпозіумі «Європейські міста і регіони під час
перехідного періоду після Другої світової війни», Університет Британської Колумбії
(Канада)

6 грудня 2017
р.

«У пошуках спільної спадщини і відповідальності: Простір Синагог і місця пам’яті у
Львові», Центр передових досліджень Голокосту ім. Джека, Джозефа і Мортона
Манделів, Вашингтон (США)

21 квітня 2016
р.

«Нові пошуки, нові формулювання, нові джерела? Робота з радянським минулим в
академічній сфері і поза нею», міжнародний семінар «Україна як суперечливий
приклад: тяглість і перерваність імперій», Інститут Європейського університету,
Флоренція (Італія)

23-24 жовтня
2015 р.

«Єврейські і радянські історичні місця у Львові: робота з минулим, прогнозування
майбутнього», конференція «Розквартирування: позитивні стратегії для
документування, збереження і нового заселення у «старомодні» простори»,
Колумбійський університет

12-13 квітня
2015 р.

«Новий погляд на центр: Львів/Львов як радянське історичне місто і місце
спадщини на місцевому, регіональному і транснаціональному рівні», 3-тя щорічна
конференція полоністів «Міста на сході і на заході: нові карти для дослідження»,
Університет Іллінойсу в Чикаго

11 лютого 2015
р.

«Розмірковування про минуле, переосмислення майбутнього: проекти роботи зі
спадщиною пізньорадянського і сучасного періодів у східній Європі», лекція в
Інститут передових досліджень IMT, Лукка (Італія)

21 березня
2014 р.

"(Пере)уявляючи міські ландшафти: Львів і Вроцлав після 1944/45", лекція в
Інституті українознавства Гарвардського університету

26 березня
2014 р.

«Практика історій: залучення громадськості, історичний діалог і використання
минулого у сучасній Україні» (28-а щорічна пропам’ятна лекція ім. Івана Франка,
Оттавський університет)

6 грудня
2013 р.

"Дім у повоєнному Львові: поняття, практики та вироблення радянського міста",
(Інститут Гаррімана, Колумбійський університет)

20 квітня
2013 р.

""Повернення до нового місця": (по)воєнний досвід та пошуки нового дому в
радянському Львові після 1944 року", на семінарі "Оцінка впливу Другої світової
війни на Східну Європу та Радянський Союз" (Прінстонський університет)

18 листопада
2012 р.

Післявоєнний досвід і перевлаштування Львова після 1944 року" на 44-му
щорічному з'їзді Асоціації з слов'янських, східноєвропейських та євразійських
досліджень, ASEEES (Новий Орлеан)

23 квітня
2012 р.

"Відкриваючи та засвоюючи міські ландшафти: український радянський Львів і
польський комуністичний Вроцлав після 1944/45" в Центрі російських,
східноєвропейських та євразійських досліджень (Стенфордський університет)

20 квітня 2012 р.

""Діаспора із поля бою": Проекти присвячені пам'яті та спадщині у Львові після 1991
року" для Всесвітнього з'їзду Асоціації з вивчення національностей 2012 р.
(Колумбійський університет)

25 лютого
2012 р.

"Історії спадщини: український радянський Львів" на семінарі "Нові підходи до
історії радянізації" (Інституту Гаррімана, Колумбійський університет)

Грудень 2011 р.

“Львів /Lwów/Lemberg/ Львов: історія, спадщина, пам’ять” на семінарі "Робота
пам'яті і громадянське суспільство", Кембриджський університет
СТИПЕНДІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

березень –

Стипендія ім. Шкляра в Інституті українознавства, Гарвардський університет

червень 2014
серпень –
грудень 2013

Стипендія для дослідження історичного діалогу та моделювання, Інститут з
вивчення прав людини, Колумбійський університет

липень вересень

Гостьовий науковий співробітник Центру вивчення Голокосту та геноциду в
Амстердамі

2008

січень червень 2008

Молодший науковий співробітник Інституту гуманітарних наук у Відні в рамках
Стипендіальної програми ім. Кербера "Історія і пам'ять"

Проекти
2009-

дотепер

Міжнародний архітектурний конкурс для упорядкування місць єврейської історії у
Львові у співпраці з Львівською міською радою та Німецьким товариством з
міжнародної співпраці (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ);
Проект триває, оскільки проекти-переможці перебувають на стадії реалізації

2012

Куратор / співкуратор (Центр міської історії)
Виставка "Спорт і місто: Люди. Суспільство. Ідеологія."

2011

Виставка "Дім: століття змін"

2010 - 2011

Виставка "Історична спадщина міста та громадський простір", в рамках Міжнародного архітектурного конкурсу для упорядкування місць єврейської історії у Львові

2010

Виставка "Снятин: археологія пам'яті", із Львівською політехнікою

2009

Виставка "Ерос та сексуальність: століття насилля, контролю та свободи"
Літні

2010-2017

2009 / 2010

освітні

програми

(розробка

концепції

і

навчальної

програми)

Літня школа «Єврейська історія, багатоетнічне минуле і спільна спадщина», Центр
міської історії (за підтримки Фундації Ротшільда (Європа))
Літні польові навчальні програми: "Снятин - археологія пам'яті: виявлення і
відродження історичної спадщини у галицькому містечку" та
"Снятин – Далі (не) буде: Пам'ять про місце і переміщені спогади" (Центр міської
історії, Львівська політехніка та Інститут історії у Варшаві)

Членство
Асоціація з слов'янських, східноєвропейських та євразійських досліджень (ASEEES), 2012-2016
Асоціація з вивчення націоналізму (ASN), 2012-2014

Список публікацій
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Press.
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Polish Society, 1949-56 (Ithaca and London: Cornell University Press, 2013) at Second World Urbanity Forum,
published September 23, 2014 (http://www.secondworldurbanity.org/book-discussions/nowa-huta-whereart-thou/)

“Local, Ethnic, Transnational: Discussions, Challenges and Heritage Practices in the Synagogue Square Project
in Lviv,” in City and Renewal: Urban Studies, ed. Svitlana Shlipchenko, Vladyslav Tymisnkyi, Andriy Makarenko,
Ludmyla Males, Ihor Tyshchenko (Kyiv, 2013)
Home: A Century of Change. Exhibition Documentation (editor), Lviv: Center for Urban History, 2012
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historii i pamięci Dolnego Śląska, ed. by Dagmara Margiela, Krzysztof Ruchniewicz (red.), Wrocław, Oficyna
Wydawnicza ATUT, 2011, pp. 145-167
"Творення образу Львова як регіонального центру Західної України: радянський проект та його
урбаністичне втілення ", East-West: History and Culturology Collection. Issue 9-10: Patria, ed. by Volodymyr
Kravchenko, Kharkiv: "NTMT" Ltd., 2008, С. 75-86.
“The Paradox of Remembered Harm? Empathy, Publicity and the Mobilization of Memory of Forced Migration
and Forced Labor across Germany, Poland, the Russian Federation and Ukraine” published in proceedings of
the conference “Beyond Camps and Forced Labour – 60 Years On”, London: Imperial War Museum, 2007 (on
DVD)

