Ось уже впродовж багатьох років один із найбільших польських фондів ‒
“Pomoc Polakom na Wschodzie” ‒ проводить посильну й ефективну політику
сприяння полоністичної діяльності як серед польської етнічної спільноти,
польських громад у Східній Європі, так і активно допомагає розвою полоністики і
в академічному середовищі, зокрема університетському.

Названий Фонд разом із Сенатом Республіки Польща здійснюють важливу
опікунчу місію над представниками польської мови та культури також і в Україні.
Відрадно, що участь у конкурсі, який щорічно проводить “Pomoc Polakom na
Wschodzie”, можуть брати й представники університетів.
Так,

зокрема

структурний

підрозділ

Чернівецького

національного

університету імені Юрія Федьковича ‒ “Центр славістичних студій” (“Centrum
Studiów Slawistycznych”) ‒ 12 червня 2018 року виборов право на фінансування
проекту Nr 24 Kultura “Kultura i Dziedzictwo Polskie” (“Культура та польська
спадщина”). Висловлюючись польською мовою, “projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za
granicą”.
Хочемо виокремити кілька видів діяльності, які були передбачені
вищеназваним проектом і які вдалось успішно реалізувати:

1.

Методологічні семінари для дослідників, які займаються вивченням

культурної спадщини в Україні, зокрема на Буковині. Ці семінари успішно були
проведені спеціалістами з Інституту славістики Польської академії наук, зокрема
професором Геленою Красовською (Prof. Helena Krasowska). 8 слухачів курсу
виконували різноманітні вправи, проводили дискусії, маючи можливість
перевірити на практиці свої попередні знання щодо методології польових
досліджень.
Вони

зрозуміли

переваги

технік

вільного

інтервʼювання,

візуалізації,

спостереження, групового опитування та ін. Заняття були успішно проведені в
“Центрі славістичних студій” упродовж липня 2018 року.

Семінари, повʼязані з опануванням нових методів навчання польської мови. Участь
у цих семінарах протягом кількох днів по 8 годин взяли участь викладачі польської
мови. Метою цих семінарів, згідно з умовами проекту, було поширення
методичних і практичних знань і вмінь, необхідних для проведення неординарних
лекцій із польської мови за допомогою комунікативного методу. Викладачі мали
можливість розширити свої знання, дізнатися про існування й побачити найновіші
навчальні програми і матеріали, доступні у Польщі. Окрім того, слухачі семінару
навчились самостійно планувати й виголошувати лекції з допомогою самостійно

виготовлених матеріалів, адаптованих до потреб учнівської та студентської молоді
в
Україні.

Треба зазначити, що всі види діяльності були успішно реалізовані, а мета
проекту досягнута.

Хочемо наголосити на тому факті, що завдяки проекту, підтриманому
фондом “Pomoc Polakom na Wschodzie” дослідники польської культурної
спадщини завдяки співпраці з провідними науковцями з Інституту славістики
Польської академії наук опанували методику проведення такого типу досліджень,
зокрема на території Північної Буковини, де компактно проживає польська
національна меншина.

