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Освіта 

2013 – дотепер  Львівський національний університет імені Івана Франка 
аспірант 

2010  – 2013   Інститут Східноєвропейської історії, Віденський університет  
Докторська програма “Австрійська Галичина та її багатокультурна спадщина” 
Пошукувач 

2009 – дотепер Вища школа соціології (Польська академія наук), Варшава, Польща 
аспірант  

2008 – 2009  Центральноєвропейський університет, Будапешт, Угорщина  
Магістр соціології та соціальної антропології. Диплом із відзнакою. 

2003 – 2008  Львівський національний університет імені Івана Франка 
Історичний факультет, спеціальність – соціологія 
Магістр історії та соціології. Диплом із відзнакою. 
 

Мови 

 
українська, російська – рідні; англійська та польська – вільно; французька – дуже добре; німецька – 
добре; їдиш – початковий.  

 
Місце праці 

2012 червень  Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів, Україна) 
 – дотепер  
 Науковий співробітник в проекті «Регіон, нація та інше: міждисциплінарне та 

транскультурне переосмислення України" 
 Дослідник Львівської області у проекті "Пам'ять зниклих груп населення в 

сучасному міському середовищі Центрально-Східної Європи: Лікування пам'яті та 
містобудування у Львові, Чернівцях, Кишиневі та Вроцлаві" 

 Науковий співробітник, контент-редактор для проекту "Сайти єврейської історії у 
Львові"  

 Співменеджер проекту "Голоси опору і надії: Документування Євромайдану"  
 Науковий співробітник проекту “Довкола Єврейської вулиці"  
2010 травень – 
2012 квітень Музей історії польських євреїв (Варшава, Польща) 

Менеджер проектів у рубриці “Віртуальний штетль” (www.sztetl.org.pl) 
2010 січень – 
березень Euro 2012 Polska Ltd. (Варшава, Польща) 

Інтерн у відділ волонтерів  
2009 червень- 
серпень Державний музей «Воронцовський палац» (Алупка, Крим, Україна) 

Гід, науковий співробітник  
2003 – 2008 Соціоінформ (Львів, Україна)  

Інтерв’юер , перекладач 
 

Конференції, семінари та літні школи 

 
4-6 вересня 2014  Участь у міжнародному робочому семінарі експертів «Молодь і пам'ять. 

Навчання, залучення, участь», організована Будинком Анни Франк (Амстердам, 
Нідерланди)  
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1-3 червня 2014 Презентація "Колишні штетлі як ландшафти (не)пам’яті: колективна пам'ять 
єврейського життя і її знищення в українських містах» на міжнародній 
конференції "Євреї і неєвреї в Центрально-Східній Європі ХХ століття", (Карловий 
університет, Прага, Чеська Республіка)  

16-28 лютого 2014 Участь у курсі їдишу в культурному центрі Бейт Бен Єгуда (Єрусалим, Ізраїль)  
14-31 липня, 2013 Участь у літній школі EHRI з досліджень Голокосту, організованої Меморіалом 

Шоа (Париж, Франція)  
27-28 травня 2013 Презентація "Lieux d'oubli: Колективна (не)пам'ять єврейського життя і 

Голокосту в пострадянській Україні" на 2-й Міжнародній конференції “Музеї 
Голокосту і пам'ятні місця у посткомуністичних країнах: виклики та можливості" 
(Рига, Латвія)  

14-17 травня 2013 Участь у аспірантському семінарі-тренінгу «У пошуках транскультурної пам'яті в 
Європі", організована Європейською мережею COST з вивчення пам'яті 
(Копенгаген, Данія)  

19-20 листопада Презентація "’Не наша пам'ять’: Уявлення про Голокост у міському 
2012 просторі сучасного Львова і свідомості його жителів" на конференції "Місто 

вчора, сьогодні, завтра: Пам'ять в міському просторі" (організатор Фундація ім. 
Генріха Белля), Київ, Україна  

Лютий-травень  Координація польсько-українського-білоруського проекту "Спільна єврейська 
2012 спадщина в Центрально-Східній Європі: Захист, освіта, популяризація" 

(організована Музеєм історії польських євреїв), Львів-Варшава-Гродно  
Квітень 2012  Участь у проекті "Культури запам'ятовування: Сліди єврейської історії в Нижній 

Сілезії і Галичині" (польсько-ізраїльсько-німецько-український молодіжний 
проект, організованого Фундацією Крайсау) Крижова-Вроцлав-Львів  

9-11 листопада 2011 Презентація «Галичина в новому тисячолітті: Дебати на тему проектів зі 
створення (пост)сучасної ідентичності в польській та українській пресі» на 
конференції “Peripherie der Moderne - Moderne der Peripherie.” (Інститут 
східноєвропейської історії, Віденський університет), Відень, Австрія  

Липень 2011 Участь у літній школі "Єврейська історія та культура в Центрально-Східній 
Європі в ХІХ-ХХ століттях" та в базовому курсі їдишу (організовані Центром 
міської історії) Львів, Україна.  

9-24 липень 2008 Участь у літній сесії «Управління спадщиною в пост-комуністичній Європі" 
(організована Міжнародним Культурним Центром) Краків, Польща  
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