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Осіння школа
Етнічні меншини в пострадянському 
просторі:  ідентифікація, аналіз і 
вирішення можливих конфліктів.

Організатори
Захід організовує Молдова-Інститут 
Лейпциґ (Moldova-Institut Leipzig) 
у співпраці з факультетом історії і 
філософії Державного університету 
Молдови та Чернівецьким національним 
університетом ім. Юрія Федьковича 
в рамках програми Німецької служби 
академічних обмінів (DAAD) «Східно-
західне партнерство».

Учасники
Цільова група – це грузинські, 
молдавські, білоруські, українські 
та німецькі студенти, аспіранти і 
викладачі гуманітарних і соціальних 
наук (соціологія, філологія, історія, 
журналістика, політологія), які 
цікавляться політикою щодо етнічних 
меншин, територіальними, етичними і 
культурно зумовленими конфліктами, 
а також студенти правознавства як 
майбутні фахівці з міжнародного права.

Проблематика і мета
Тема «етнічні меншини» продовжує бути 
ключовим спірним питанням в Україні, 
Грузії та Молдові. У полеміці про етнічні 
меншини певні агенти висловлюють 
своє бачення, сприйняття, уявлення і 
оцінки мовних, соціальних і культурних 
взаємин. Ситуація у всіх трьох країнах 
різна; існують як приклади співпраці, 
солідарності, підвищення престижу, 
так і вияви протесту, відмежування й 
зниження престижу тощо.

8-денна осіння школа зосереджує 
увагу на політиці щодо меншин. На 
прикладі гагаузів, болгар, ромів та 
українців в Республіці Молдова, 
румунів, росіян і угорців в Україні 
буде продемонстровано потенціали 
конфліктів та способи їхнього 
вираження, а також практики 
самоствердження етнічних менших 
у суспільстві більшості. Ключове 
запитання в рамках проекту: як 
студенти та викладачі ставляться до 
політики щодо меншин, які можливі 
конфлікти вони ідентифікують і як вони 
самі можуть сприяти вирішенню таких 
конфліктів.

Постановка питання
Під час осінньої школи заплановано 
обговорення таких питань:

 � Яка цінність раціонально 
організованих етнічних меншин для 
суспільства більшості?

 � Які можливі конфлікти із більшістю 
або з іншими етнічними меншинами 
існують?

 � Як етнічні меншини можуть ефективно 
висловлювати власну позицію?

 � Які дебати щодо Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин 
провадять в Республіці Молдова та в 
Україні; хто є їхніми прихильниками та 
противниками?

 � Яке значення має державна мова для 
російськомовних та інших етнічних 
меншин?

Форма роботи
В рамках осінньої школи заплановано 
фахові доповіді, дискусії, візити 
до державних інституцій, розмови 
з експертами та працівниками 
громадських організацій, зустрічі з 
представниками етнічних менших в 
Кишиневі, Компаті, Оргієві та Чернівцях, 
а також тематичні екскурсії. Крім того, 
проект передбачає  дискусії за круглим 
столом і виконання індивідуального 
завдання (проектна робота). 
Міжнародна осіння школа пропонує 
можливість долучитися до дискусії із 
власною науковою доповіддю. 

Фінансування
Фінансування проекту відбувається 
з коштів Міністерства закордонних 
справ ФРН. Молдова-Інститут Лейпциґ 
покриває витрати на участь в програмі, 
проживання, харчування, а також 
транспортні видатки.

Заявки
Заявку на участь можна подавати 
німецькою, англійською, російською та 
румунською мовами. Вона включає такі 
документи:

 � повне (без пропусків) резюме у формі 
таблиці;

 � мотиваційний лист (1 сторінка);
 � інформація про знання мов 
(без визначеної форми; копія 
підтвердження відповідних знань не є 
передумовою, але буде перевагою).

БУДЕМО РАДІ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!


