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Інформація про міжнародні проекти та гранти, в яких взяли участь 

працівники кафедри 

 

Викладачі кафедри етнології проф. Роман Сілецький, проф. Михайло 

Глушко, доц. Володимир Галайчук беруть участь у гранті №PLBU.01.01.00-

18-0365/17-00 “Світ карпатських розет – заходи із збереження унікальності 

культури Карпат” (строки виконання: 01.09.2018 – 31.08.2020) (керівник: 

Котлярчук Андрій Богданович)
1
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Як використовувати місцеві культурні ресурси для розвитку гірської 

місцевості в час технологічного прогресу й урбанізації, як зберегти унікальну 

історико-культурну спадщину субетносів Карпат по обидва боки українського-

польського кордону, як залучати жителів місцевих громад до управління цими 

ресурсами, як практично підійти до використання свого культурного та 

креативного потенціалу для соціального та економічного розвитку? На ці та 

інші запитання почали шукати відповіді на теренах Івано-Франківської, 

Львівської і Закарпатської областей та Підкарпатського воєводства Республіки 

Польща у рамках реалізації проекту “Світ карпатських розет – заходи із 

збереження унікальності культури Карпат”. 

Завдяки реалізації транскордонного проекту буде створено польсько-

український карпатський центр культурної спадщини “Розета”, який 

складатиметься з 4 окремих центрів, основною метою діяльності яких стане 

популяризація спадщини Карпат, розробка спільних політик щодо управління 

та промоції історичною і культурною спадщиною на регіональному та 

місцевому рівнях, робота з жителями місцевих громад для покращення знань у 

відповідній галузі, розробка базових моделей для залучення місцевих громад до 

управління культурними ресурсами, розробка інтегрованого інструменту для 

транскордонної співпраці та спільної кампанії з популяризації культурних 

цінностей регіонів. У Польщі такий центр буде розташовуватися в селі Бистре 

(гміна Балігруд, Ліський повіт, Підкарпатське воєводство), в Україні – у 

Колочаві (Закарпаття), Косові (Івано-Франківщина) та Уричі (Львівщина). 

У рамках реалізації цього гранту викладачі кафедри етнології проводили 

наукові дослідження традиційної культури українців Карпат, методів її 

збереження та популяризації на сучасному етапі. За результатами проведених 

досліджень вони опублікували низку наукових статей. 
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13 жовтня 2019 р. у рамках Першого фестивалю бойківської культури 

“Бойє!”, що проходив у с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл., викладачі 

кафедри етнології виголосили лекції для учасників фестивалю: 

 проф. Михайло Глушко – “Хто такі бойки?”; 

 проф. Роман Сілецький – “Традиційна будівельна обрядовість 

бойків”; 

 доц. Володимир Галайчук – “Демонологія бойків”
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