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Obiekt badaniaObiekt badania::

�� Grupy etniczne Galicji Wschodniej w okresie Grupy etniczne Galicji Wschodniej w okresie 
mimięędzywojennym (1919dzywojennym (1919––1939 rr.)1939 rr.)



Przedmiot badaniaPrzedmiot badania::

�� Procesy demograficzne i etnokulturalne grup etnicznych Procesy demograficzne i etnokulturalne grup etnicznych 
Galicji Wschodniej; ich spoGalicji Wschodniej; ich społłecznoeczno--gospodarczy rozwgospodarczy rozwóójj



Chronologiczny zakres badaniaChronologiczny zakres badania::

�� Obejmuje Obejmuje okres miokres mięędzywojenny (1919dzywojenny (1919––1939 rr.).1939 rr.).

�� JednoczeJednocześśnie, nie, ŜŜeby odeby odśśledziledzićć dynamikdynamikęę badanych badanych 
procesprocesóów, urzeczywistniaw, urzeczywistniaćć porporóównawczy analiza z wnawczy analiza z 
okresom przedwojennym, zaczynajokresom przedwojennym, zaczynająąc z drugej poc z drugej połłowy owy 
XIX stulecia.XIX stulecia.



Cel badaniaCel badania::

�� PrzebadaPrzebadaćć procesy demograficzne i etnokulturalne grup procesy demograficzne i etnokulturalne grup 
etnicznych Galicji Wschodniej, ich rozwetnicznych Galicji Wschodniej, ich rozwóój i j i 
wspwspóółłdziadziałłanie.anie.

�� Inaczej mInaczej móówiwiąąc, nauczyc, nauczyćć sisięę i odzwierciedlii odzwierciedlićć
codziennego codziennego ŜŜyciowego wspyciowego wspóółłistnienia Ukraiistnienia Ukraińńccóów, w, 
PolakPolakóów, w, śśydydóów i innych grup etnicznych na w i innych grup etnicznych na 
tworzonemu przez nich wieloetnicznemu i tworzonemu przez nich wieloetnicznemu i 
wielokulturalnemu przestrzeni Galicji Wschodniejwielokulturalnemu przestrzeni Galicji Wschodniej



Podstawowe zadania pracyPodstawowe zadania pracy::

�� PrzebadaPrzebadaćć procesy demograficzne grup etnicznych: procesy demograficzne grup etnicznych: 
iloilośćść, dynamike, rozsiedlenie , dynamike, rozsiedlenie -- to pozwoli okreto pozwoli okreśślilićć skale skale 
iloilośściowego wpciowego wpłływu na procesy etnokulturalne.ywu na procesy etnokulturalne.

�� PoznaPoznaćć procesy spoprocesy społłecznoeczno--gospodarcze grup gospodarcze grup 
etnicznych, w szczegetnicznych, w szczegóółłnonośści ich wpci ich wpłływ (moyw (moŜŜliwliwąą
nieobecnonieobecnośćść wpwpłływu) na procesy etnokulturalne.ywu) na procesy etnokulturalne.

�� PrzebadaPrzebadaćć wwłłaaśściwociwośści ci „„samowywsamowywłłaszczeniaaszczenia”” cyzli cyzli 
zamknizamknięętosci Grup etnicznych (na przyktosci Grup etnicznych (na przykłładzie adzie śśydydóów). w). 
Jak to wpJak to wpłłynynęłęło na rozwo na rozwóój, formowanie i wj, formowanie i włłaaśściwociwośści ci 
wielokulturalnej przestrzeniwielokulturalnej przestrzeni



�� PrzebadaPrzebadaćć ŜŜycie  kulturalnoycie  kulturalno--edukacyjne grup etnicznych. edukacyjne grup etnicznych. 
StStąąd, jak edukacyjny poziom przedstawicieli Grup d, jak edukacyjny poziom przedstawicieli Grup 
etnicznych wpetnicznych wpłływaywałł na procesy etnokulturalne w na procesy etnokulturalne w 
wewnwewnąątrz i zewntrz i zewnąątrz gromady.trz gromady.

�� PoznaPoznaćć osobliwosci bytu codziennego grup etnicznych. osobliwosci bytu codziennego grup etnicznych. 
Na przykNa przykłładad:: jak  mijak  mięędzyetniczne dzyetniczne śśluby wpluby wpłływaywałły na y na 
wspwspóółłistnienie w gromadi istnienie w gromadi ((monoetnicznej i monoetnicznej i 
wieloetnicznejwieloetnicznej)) i temu podobne.i temu podobne.

�� PrzebadaPrzebadaćć odnosienie mieszkaodnosienie mieszkańńccóów Galicji Wschoniej w Galicji Wschoniej 
do tworzonego przez nich wieloetniczniego i do tworzonego przez nich wieloetniczniego i 
wielokulturalniego przestrzenie. wielokulturalniego przestrzenie. ((za materiaza materiałłamy amy 
ekspedycij etnograficznychekspedycij etnograficznych; ; wykorzystajwykorzystająąc metoda c metoda 
GGiesztaltpsichoiesztaltpsichołłogiiogii))..



�� UUśświadamiajwiadamiająąc sobie c sobie ŜŜe religia moe religia moŜŜe bye byćć
poszczegposzczegóólnym tematem badania, a nas interesuje jej lnym tematem badania, a nas interesuje jej 
wpwpłływ na okreyw na okreśślony przedmiot badania, dlatego jej nie lony przedmiot badania, dlatego jej nie 
bbęędziemy wynosidziemy wynosićć w poszczegw poszczegóólny rozdzialny rozdziałł..



StrukturaStruktura pracypracy::

�� RozdziaRozdzia łł I. Procesz etnodemograficzne i spoI. Procesz etnodemograficzne i spo łłecznoeczno --
gospodarcze grup etnicznych Galicji Wschodniej w gospodarcze grup etnicznych Galicji Wschodniej w 
okresie miokresie mi ęędzywojennym dzywojennym (1919(1919––1939 1939 rr.rr. ))..

�� I. 1. LiczebnoI. 1. Liczebnośćść i ski skłład etniczny ludnoad etniczny ludnośści krajuci kraju:: jego jego 
rozwrozwóój i dynamika.j i dynamika.

�� I. 2. Charakterystyka I. 2. Charakterystyka „„samowywsamowywłłaszczeniaaszczenia”” grup grup 
etnicznych.etnicznych.

�� I. 3. SpoI. 3. Społłecznoeczno--gospodarcze pogospodarcze połłooŜŜenie grup etnicznych i enie grup etnicznych i 
jego wpjego wpłływ na procesy etnokulturalne.yw na procesy etnokulturalne.



�� RozdziaRozdzia łł IIII.. ProcesyProcesy etnokulturalny Grup etnokulturalny Grup 
etnicznych w Galicji Wschodniej w okresie etnicznych w Galicji Wschodniej w okresie 
mimięędzywojennym (1919dzywojennym (1919 ––1939 rr.).1939 rr.).

�� II. 1. II. 1. śśycie  kulturalnoycie  kulturalno--edukacyjne i edukacyjne i 
wspwspóółłdziadziałłanie etnokulturalne grup etnicznych.anie etnokulturalne grup etnicznych.

�� II. 2. WII. 2. Włłaaśściwociwośści spoci społłecznego trybu ecznego trybu ŜŜycia grup ycia grup 
etnicznych.etnicznych.

�� III. 3. Odnosienie mieszkaIII. 3. Odnosienie mieszkańńccóów Galicji w Galicji 
Wschoniej do tworzonej przez nich Wschoniej do tworzonej przez nich 
wieloetnicznej i wielokulturalnej przestrzeni.wieloetnicznej i wielokulturalnej przestrzeni.



�� WNIOSKIWNIOSKI


