Nepoznaná Ukrajina
Západná Ukrajina – história a súčasnosť
100 rokov od rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie
Centrum pre európsku politiku Bratislava a Світ розвитку суспільства
Ужгород (Svet rozvoja spoločnosti Užhorod) Vás pozývajú na študijnú cestu
po západnej Ukrajine.
Cieľom študijnej cesty je spoznať prihraničné oblasti susednej krajiny z hľadiska histórie, kultúry, vzdelávania a aktuálne spoločenské i politické dianie.

Ponúkame
Vám
príležitosť

 zažiť, ako sa zmenila krajina, s ktorou sme mali pred sto rokmi spoločnú vládu i panovníka;
 prostredníctvom neformálneho vzdelávania spoznať, ako sa posúvali a menili hranice
a aký odraz majú tieto zmeny v myslení a konaní ľudí, tvári krajiny a výzore miest;
 navštíviť Užhorod a Ľvov: dve mestá – dve histórie – v minulosti rôzne krajiny – dnes jedna
Ukrajina; tretím mestom bude zakarpatské Mukačevo;
 prežiť objavnú cestu dejinami v autobuse;
 ochutnať jedlá zakarpatskej a haličskej kuchyne.

Čo nás čaká?
Územie dnešného Zakarpatia patrilo do Uhorského kráľovstva
a spolu s dnešným územím Slovenska tvorilo jeho severnú
hranicu, následne bolo súčasťou prvej ČSR.
Územie Haliče bolo od poslednej štvrtiny 18. storočia do konca
1. svetovej vojny súčasťou Habsburskej ríše. Spoznáme, ako
vyše 130 rokov habsburskej správy ovplyvnilo túto oblasť a čo
máme dodnes spoločné.
Na území Ukrajiny sa dnes možno stretnúť s rôznymi tradíciami,
zvykmi, dejinnými interpretáciami, nakoľko jednotlivé oblasti
boli v minulosti súčasťou rôznych štátov.
Zakarpatie a Halič ponúkajú pre návštevníkov napriek
spoločnej histórii viaceré nepoznané zaujímavosti i pamiatky.
Spoznáme ich nielen návštevou, ale i prostredníctvom učenia
sa v teréne, prednášok či diskusií.

Študijná cesta sa bude konať 4.-7.7.2018
Deň 1
cesta z Košíc do Užhorodu, predstavenie dejín a súčasnosti
Ukrajiny, diskusie o histórii,
Deň 2
prehliadka Užhorodu, cesta z Užhorodu, Užocká dolina
a Užocký priesmyk, cesta cez Karpaty do Ľvova,
Deň 3
Ľvov v dejinách, svet za Schengenskou hranicou, prehliadka
Ľvova,
Deň 4
cesta z Ľvova cez Karpaty, Verecký priesmyk, prehliadka
Mukačeva, peší prechod hranice z Malých do Veľkých
Slemeniec, hodnotenie študijnej cesty, cesta do Košíc.

Kto sa môže prihlásiť?

Ako sa prihlásiť?

Niečo nejasné?

- Každý zo Slovenska a Českej
republiky, kto má záujem o nášho
východného suseda,
- kto sa rád učí niečo nové,
- kto chce vedieť viac o našich
dejinách,
- kto rád spoznáva doteraz
nespoznané.

Vyplňte elektronický formulár na adrese:
https://goo.gl/g1Y7k2 do 21.04.2018.

Kamil Sládek
Centrum pre európsku politiku
kamil@cep.sk; +421 905 464 553;

Bližšie informácie k programu i platbe
zašleme do 6. 5. 2018.

Upozornenie
- na cestu na Ukrajinu treba mať
platný pas a cestovné poistenie.

Účastnícky poplatok je 300,- €.
Účastnícky poplatok zahŕňa: stravu,
ubytovanie (3 noci), dopravu autobusom,
prehliadky Užhorodu, Ľvova a Mukačeva,
informačné materiály, služby sprievodcu,
lektorov, tlmočenie a organizačné
zabezpečenie.
Účastníci si hradia: cestu do/z Košíc,
večeru v Ľvove, cestovné poistenie.

http://cep.sk/2018/03/22/nepoznanaukrajina-2/
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