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I. Загальш положения.
1. Центр ЮдаТки (надал! - Центр) е науковим шдроздшом Национального ушверситету «Острозька

академ!я»
2. Центр безпосередньо тдпорядковуеться першому проректору з навчально-науково'Г роботи.
3. Центр очолюе кер1вник, який призначаеться на посаду та звшьняеться з посади ректором

ушверситету.

II. Головними заеданиями Центру е;
1. Проведения фундаментальных 1 прикладних наукових дослщжень в галуз! юторп

схтдносвропейського еврейства, 1з спец!альним акцентом на украшську проблематику та 1сторико-
культурну спадщину еврейсько'Г громади м. Острога.

2. Сприяння вщродженню арх!тектурних, археолог!чних та писемних пам'яток еврейсько!
громади мюта, створених в пер!од XV - XX ст.

3. Популяризащя багатов1ково'Т 1сторп еврейсько'Г громади Укра'Гни та ОстрозькоТ громади в
контекст! багатонацюнально!' та мультикультурно'Г 1стор1Т нашо'Т кра'Гни.

4. Сприяння розвитку релтЙноТ, етшчноТ та расово'Т толерантност!, запоб1гання проявам
антисемитизму та ксенофоба через популяризацию 1нших культур, зокрема еврейсько'Г культурно!
с над щи ни.

III. Функцп Центру.
Фундаментальш та прикладш дослщженнн за напрямами:

7. Досл1дження спадщиии еврейсъкоИ громади Острога:
1. Опис 1 каталопзащя еврейських книг (головним чином - мовою 1врит), написаних

авторами, що були причетн! до ОстрозькоТ еврейсько'Г громади;
2. Переклад украТнською мовою деяких з цих твортв.
3. П1дготовка досл!джень з юторй ОстрозькоТ еврейсько'Г громади в контекст! юторп

сх!дноевропейського еврейства та репрезентащя Тх у в!тчизняних та М1жнародних виданнях, а
також на наукових конференщях та сем!нарах.

4. Створення музею еврейсько'Г 1сторГГ Острога.

2. Освшня д'тлъшстъ:
1 . Проведения курс!в з 1вриту та 1дишу для студент!в ОстрозькоТ академи та вс!х бажаючих

долучитися до надбань еврейсько'Г культури;
2. Шдготовка лекщй та сем1нар!в (1з запрещениям лектор!в з 1нших м!ст УкраГни та закордону) з

метою ознайомлення громадськост! 1з надбаннями культурно!' еврейсько'Г духовно!' та культурно!
спадщини;

3. Участь у освггшх проектах шший еврейських орган1зац1Й та установ, включаючи и м!жнародну
сп!впрацю (див. нижче роздш IV);
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4. Налагодження ствроб!тництв М1Ж ОА та освггшми установами ЬраТлю, зокрема Сврейсышм
Ушверситетом в Срусалимь

3. Експертш оцшки та публична дгяльшстъ
1 . ГНдготовка експертних оцшок для мед!а;
2. Консультаци представниюв мюцево'Г та центрально! влади;
3. ГНдготовка та проведения циклу лекцш для ознайомлення 13 сучасною ситуащею на

Ьлизькому Сход! та в держав! 1зршль;
4. Створення методичного кабшету з дидактичними матер1алами на сходознавчу тематику.

Поряд 1з зазначеними напрямами роботи Центром буде проводитись низка заход!в 13
толерантизацп рел!пйного середовища, шдготовки презентацшних матер1ал!в, поширення
експертних оцшок у мед!а, залучення науковщв та рел1пйних д1яч!в до науково! роботи та
виховного процесу в Нацюнальному ун!верситет1 «Острозька академ!я».

IV. Сшвробггництво з державними, науковими органнашями та закладами в У крапп,
мЬкнародна сп1впраця.

У зв'язку з р1зноб!чними напрямками наукових досл!джень, як! потребують додаткових
консультащй, обговорень, польових експедиц1й, а також роботи з архтвними джерелами
передбачаеться налагодити т!сну сп!впрацю 1з:

- провгдними науковими установами в Украш! (Вщдшення рел!пезнавства НАНУ, 1нститут
Сходознавства НАНУ, Центром Юдажи при Национальному университет! Киево-Могилянська
академия, Асоц1ац1ею Сврейських громад Укршни (ВААДом), та ш..

- органами м!сцевоГ влади в Р^вненськш та 1нших областях УкраТни;
- заруб!жними науковими центрами, зокрема, Свропейською Асоц1ац1ею Юдейських

V. Можлив! споживач! результатов дослщжень.
Установи М1н1стерства осв!ти УкраГни (матер1али можуть бути використан! шд час

П1ДГОТОВКИ навчальних та методичних поабниюв з рел1г!езнавства, культуролог! Г та юдапси).
Органи державно!' влади Украши та органи м!сцевого самоврядування при розробщ та

прийнятт! законопроекте та шших нормативно-правових акттв у сфер! решпйноТ свободи.
Викладач!, асп!ранти та студенти - при написанн! статей, монографш, дисертац!й та 1нших

наукових дослщжень.
Засоби масовоГ 1нформац!1 (телебачення, рад!о, пер!одичн1 друкован! видання).

VI. Кадровый склад прац1вник!в Центру затверджуеться ректором ун1верситету.

VII. Фшансування роботи центру: позабюджетне та грантове.

Розглянуто ! схвалено
вченою радою Нацюнального ун!верситету «Острозька академия»
Протокол №3 в!д 29 жовтня 2015р.


