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Фундація “Людмер” для стипендій в Україні
"Єврейська Галичина та Буковина" пропонує стипендії для аспірантів та молодих дослідників з
Ізраїлю та України для дослідницьких проектів, які пов'язані з єврейською історією регіону.
Стипендія для українських дослідників також забезпечує їхнє перебування в Ізраїлі протягом
одного року для роботи над їхніми проектами. Ми вважаємо ці стипендії дуже важливими і
намагаємося встановити провідну роль ізраїльських наукових інституцій в дослідженні
спільнот Галичини та Буковини. Фундація вважає ці стипендії дуже важливими і намагається
встановити провідну роль ізраїльських наукових інституцій в дослідженні спільнот Галичини
та Буковини.
В 2010 році двоє українських студентів з Українського Католицького Університету отримали
стипендії на проведення дисертаційних досліджень. За підтримки фундації вони провели
2011-2012 рік на стажуванні в Єврейському Університеті в Єрусалимі, Ізраїль. В 2012 році
дослідник з України отримав пост-докторську стипендію на проведення дослідження, яке
стосується єврейської культури Буковини.
Читайте нижче про їхні дисертаційні дослідження.

Владислава Москалець
Магістр історії, 2010, Український Католицький Університет
Академічні інтереси охоплюють модерну єврейську історію в Центрально-Східній Європі,
історію повсякденного життя та ментальності. Волонтер Центру Міської Історії
Центрально-Східної Європи
Тема дисертації:
Поміж традицією та змінами: єврейські спільноти Борислава і Дрогобича, 1850-1900
Метою дослідження є прослідкувати процес змін, які пройшли єврейські економічні еліти
Дрогобича та Борислава, щоб зрозуміти трансформацію та модернізацію групи на протязі
трьох поколінь. Читати більше
Публікації:
Декларації лояльності до імперії як елемент ідентичності єврейських підприємців
Дрогобича (абстракт). Читати
Благодійна діяльність єврейських підприємців Дрогобича і Борислава, як індикатор
модерності Читати
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Абстракти конференцій:
Поширення сіонізму серед єврейських робітників нафтової промисловості, як
результат динамічних змін єврейської ідентичності. Читати
Зміна стратегій благодійності в єврейській спільноті Дрогобича в 1860-1900
роках . Читати

Домініка Ранк

Бакалавр історії, 2007, Український Католицький Університет, Магістр історії, 2010,
Український Католицький Університет, спеціалізація "Нова історія Центрально-Східної Європи"
Тема дисертації::

"Модернізація єврейської спільноти міста Броди в другій половині ХІХ-го століття"
This study traces the processes of modernization in the Jewish community of Brody from the second half of the 19th century until the beginning of WWI. Special emphasis is placed on the social and cultural changes within the community
as compared to general regional trends, with particular attention to Lviv as the central city in the region and as the one which most clearly exhibits the formation of the basic political, social, and cultural trends which characterized the
process of modernisation in Galicia.

Read more

Conference abstracts:
From political settlement to the self-identificationwith the Polish nation. History of the
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Jewish community of the city of Lviv from 1873 till 1914. Read
Формування образу міста Броди як «гетто» в творчості Hermann Menkes та Leo
Herzberg-Fränkel. Читати
Between Austrian Liberalism and Polish Federalism. A comparison of the formation of
new cultural and political identities among the Jewish population of Lviv and Brody in the
second half of the 19th century. Read

Зорницький Андрій

Житомирський Державний Університет імю Івана Франка, кафедра іноземних мов, 2004
Здобув ступінь кандидата наук в 2009 році
Академічні інтереси: їдиш та історія мови, мовні контакти
Дослідження: "Лексична система мови їдиш: гібридизація та мовна інтерференція"Read more
Publications: "The Yiddish Sonnets by M. Freed: notes on the history of literary Yiddish
in Bukovina" (abstract). Read
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