
Семінар
ЖИВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ. РОБОТА З НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ 
В УКРАЇНІ, ГРУЗІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ

Організатори
Інститут Молдови м. Лейпциг (Німеччина), Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича (Україна) і Тбіліський державний університет, 
Інститут культурології (Грузія) організовують семінар для студентів та молодих 
вчених в рамках програми “MEET UP! Молодь за партнерство”, яка фінансується 
фондом “Пам’ять, відповідальність і майбутнє” (EVZ).

Учасники
Цільова група – молодь з України, Грузії та Німеччини, в першу чергу студенти, а 
також молоді вчені.

Постановка завдань і проблематика
За допомогою цього проєкту ми хочемо дати можливість молодим людям 
з України, Німеччини та Грузії розібратися з різноманіттям, відмінностями і 
інклюзією. На прикладі сорбів в Німеччині, румунських і польських меншин в 
Україні, вірменських та азербайджанських меншин в Грузії проєкт ставить собі 
за мету виділити сфери протиріч, підходи до їх вирішення і, перш за все, стратегії 
і ефективні практики самоствердження в суспільстві цих компактних меншин.

Відібрані учасники будуть працювати в трьох командах на двох онлайн-семінарах 
(2 дні у вересні і 2 дні в листопаді, по 6 годин в день). Також в проміжку між цими 
онлайн-заходами будуть проводитися безпосередні локальні зустрічі.

Після відбору учасники будуть проінформовані про процес і завдання проєкту. 
Всі три команди (в Україні, Грузії та Німеччині) отримають завдання і питання 
для дослідження. Центральним елементом є прямий і регулярний обмін між 
проєктними групами.

Кожна група буде організовувати зустрічі з представниками національних 
меншин. Ці зустрічі будуть обговорюватися учасниками. Проєктні групи будуть 
навчені тому, як проводити інтерв’ю та працювати з фотокамерою. Заплановані 
три короткометражні фільми будуть зняті учасниками, які працюватимуть разом 
в трьох командах. Ідея фільму буде обговорюватися на початку вересня.

Форми роботи
Доповіді, дискусії, робота в невеликих групах і відвідування національних 
меншин, а також дискусії з вченими з сфері досліджень меншин.

Фінансування
Проєкт фінансується фондом EVZ з коштів Міністерства закордонних справ 
Німеччини (МЗС). На цій основі за допомогою Молдова Інститут Лейпциг 
(MIL) будуть покриті витрати, пов’язані з виконанням програми, проживанням, 
харчуванням, а також прибуттям і вибуттям в регіон національних меншин.

Подання заявки
Повноцінна заявка містить наступні документи (можливі мови – німецька, 
грузинська, українська:

 � Резюме в табличній формі (CV);
 � Мотиваційний лист (1 сторінка);
 � Дані про володіння мовами (у вільній формі або у вигляді простої копії 
сертифіката) не є обов’язковими, але матимуть перевагу при розгляді заявок.

МИ БУДЕМО РАДІ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Термін подання заявки до  

14 вересня 2021 року

20-24 вересня 2021 року

Заявки слід надсилати на 
електронну адресу:  

s_lukanjuk@yahoo.de

Будь ласка, відформатуйте всі 
документи та надішліть їх у формі 
одного зведеного pdf-файлу.

Координатор проєкту:
Др. Васіле Думбрава


