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Роман ЧМЕЛИК, Володимир ДЯКІВ

УКРАЇНСЬКА  
ТА ПОЛЬСЬКА ЕТНОЛОГІЯ: 
РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ

24—27 вересня 2015 року Інститут народознав-
ства НАН України спільно з Польським на-

родознавчим товариством організували у Львові між-
народну наукову конференцію «Польська й україн-
ська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи». В 
її рамках 24 вересня в Музеї етнографії та художньо-
го промислу Інституту народознавства НАН Украї-
ни відбулося урочисте відкриття виставки до 120-ліття 
Музею етнографії та художнього промислу Інститу-
ту народознавства НАН України (тоді — Музею 
НТШ) та Польського Товариства Народознавчого 
«Музейна спадщина Наукового Товариства ім. Шев-
ченка. Польське Товариство Народознавче  — від на-
родознавства до культурної антропології». 

Конференція відбулася під почесним патронатом 
ректорів Вроцлавського університету професора Ма-
река Боярського, Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка професора Володимира 
Мельника та Генерального консула Республіки 
Польща у Львові професора Ярослава Дрозда.

Метою проекту було ознайомлення з доробком і 
перспективами польської та української етнології, 
фольклористики, музеєзнавства.

Директор Інституту народознавства НАН України 
академік НАН України С.П. Павлюк наголосив на 
модерному рівні співпраці етнологів, яка ґрунтується, 
передусім, на усвідомленні спільної наукової та 
сyспільної відповідальності. Зреалізована 120 років 
тому, ідея польської і української інтелектуальної елі-
ти про створення Польського народознавчого товари-
ства стала, за його словами, винятковим продуктив-
ним явищем у ділянці дослідження і збереження уні-
кальних надбань у сфері традиційної культури двох 
історичних народів — українців і поляків. У сучасних 
умовах вчені Польщі і України активізували наукову 

Виступ на пленарному засіданні конференції директора Ін-
ституту народознавства НАН України академіка НАН 
України С.П. Павлюка у конференц-залі Інституту наро-
дознавства НАН України 24 вересня 2015 р.
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співпрацю, запропонувавши спільні програми на вирі-
шення актуальних суспільно вагомих завдань, які сто-
суються минулого і сучасної історії добросусідства.

Українські вчені, а також гості з Польщі, Чехії, Сло-
ваччини, Болгарії та інших країн мали можливість де-
тальніше обговорити порушені під час пленарних висту-
пів і дискусій питання на окремих тематичних сесіях, зо-
крема, тих, які стосуються історії обох товариств і 
початків етнографічних досліджень у Галичині, видат-
них діячів польської та української етнології; стану поль-
ської та української етнології в слов’янському світі у пе-
ріод створення Польського народознавчого товариства 

(PTL) та Наукового товариства ім. Тараса Шевченка 
(НТШ); ролі наукових товариств у цивілізаційному та 
культурному розвитку Європи; етнологічного музеєз-
навства у Польщі та Україні; охорони матеріальної та 
духовної спадщини в обох країнах; культурної антропо-
логії/етнології, культивованої у міському просторі: ва-
льоризації простору, ідентичності місця, досвіду міста, 
міських нарацій як частин ідентичності; зв’язків між 
польськими та українськими містами, з особливим ак-
центом на зв’язках Львова та Вроцлава; наукових та ін-
ституційних зв’язків між польською та українською ет-
нологією/культурною антропологією; провідних на-
прямків розвитку науки; дослідницької проблематики, 
методів і теорій, а також способів інтерпретації, які впро-
ваджуються сьогодні польськими та українськими ет-
нологами і дослідниками із суміжних дисциплін; стану 
етнології/культурної антропології в Центральній і Схід-
ній Європі та її функціонування в академічних і позаа-
кадемічних структурах; майбутнього польської і укра-
їнської етнології/культурної антропології; можливостей 
польсько-української співпраці в галузі етнологічних та 
антропологічних досліджень тощо.

Організатори планують опублікувати матеріали кон-
ференції у форматі наукового видання в серії «Етногра-
фічний архів», що виходить з 1951 року.

Актуальними питаннями гуманітарної науки є соці-
окультурне дослідження сучасного стану етнічної, на-
ціональної художньої культури в умовах активного ін-
формаційного обміну, міграції, засилля масової культу-
ри. Пріоритетними серед гуманітарних досліджень 
сучасної української науки є напрямки, які поглиблю-
ють осмислення найяскравіших феноменів традиційної 
і професійної культури українців і дають змогу контек-
стуалізувати національний культурний досвід зі світо-
вим. З цього погляду особливе значення для міжнарод-
ного іміджу України мала ця зустріч, на якій чи не впер-
ше за всю історію в такому повному масштабі взяли 
участь польські та українські етнологи, фольклористи, 
музейні працівники, які репрезентують різні академіч-
ні осередки, університети, товариства і музеї.

Доповіді і дискусії в рамках конференції дали 
можливість її учасникам обмінятися наявним досві-
дом та істотно поліпшити пошук оптимальних шля-
хів вирішення проблемних питань з розвитку і фор-
мування гуманітарної науки, її оновлення та посту-
пу, сприяти покращенню стану міжнародних зв’язків 
України та підвищенню її рейтингу у світі.

Виступ на пленарному засіданні конференції Голови Поль-
ського товариства народознавчого професора Міхала Обу-
ховського у конференц-залі Інституту народознавства 
НАН України 24 вересня 2015 р.

Учасники міжнародної конференції на пленарному засідан-
ні у конференц-залі Інституту народознавства НАН Укра-
їни 24 вересня 2015 р.


