Євреиська спадщина
Рогатина

ОСВІТА
Ключовим компонентом програми зі збереження
євреиськоі спадщини Рогатина є освіта. Ми
розробляємо ресурси для вчителів та студентів
усіх віків, щоби допомогти ввести зміни у шкільні та
самоосвітні програми, як компонент загального
курсу історіі у місті та раионі. Розробляємо активні
проекти для використання в школах та вдома, з
метою поновлення зв’язків нащадків рогатинськоі
євреиськоі громади з сучасними мешканцями
міста. Надіємося, що рух по ціи дорозі
відбуватиметься у обох напрямках.
Програма спадщини виросла із дослідження
сімеиних історіи; ми використовуємо генеалогію, як
освітніи ресурс для вивчення життя рогатинських
родин, іх праці, діяльності та відпочинку. Іншим
компонентом є дослідження родоводів на макрота мікро- рівнях, тобто - хто, де і коли жив у місті.
Такі ресурси можуть бути застосовані до будь-якоі
групи людеи, що відігравала суттєву роль у
Рогатині, ми надіємося, що дані та засоби будуть
використовуватися у дослідженнях багатоі історіі
міста. По мірі надходження ми будемо надавати
більше інформаціі і чекаємо на неі від інших.

«Євреиська спадщина Рогатина» є
волонтерською програмою, метою якоі є
збереження історичноі спадщини та набуття
освіти; організація працює задля ради
відновлення історіі Рогатинськоі євреиськоі
громади з людьми та матеріальними
пам’ятками у теперішньому місті. Програма
розпочалася у 2011 році і є спільною
ініціативою нащадків сімеи рогатинстких
євреів, теперішніх мешканців міста, міськоі
адміністраціі, місцевих та регіональних
релігіиних лідерів різних конфесіи і
індивідуальних волонтерів – вихідців з
Рогатина, що живуть по цілому світі.

ЄВРЕИСЬКА СПАДЩИНА
РОГАТИНА
Історія, Освіта та
Охорона Спадщини

Прииміть участь, надаючи інформацію, свіи
час, гроші. Пожертви у США звільнені від
оподаткування.

Слідкуите за «Євреиською спадщиною
Рогатина» на Facebook, щоби бути у курсі
подіи.

https://www.facebook.com/
RohatynJewishHeritage/

Наша веб-сторінка надає контактну
інформацію, а також деталі про минулі та
поточні проекти і плани євреиськоі громади
Рогатина, освітні ресурси для зміцнення
зв’язків між минулим, теперішнім та
маибутнім.

www.rohatynjewishheritage.org

www.rohatynjewishheritage.org

ІСТОРІЯ

ЗБЕРЕЖЕННЯ СПАДЩИНИ

Перші згадки про євреів у Рогатині відносяться до
15 століття. Наступні 500 років разом із
украінцями та поляками євреі приимали участь у
динамічному розвитку міста, незважаючи на зміни
королівств, держав, кордонів, законів та доль
людеи. Навіть серед євреиськоі громади Рогатина
панувало різноманіття релігіиних, економічних та
культурних тенденціи. Рогатин був розташовании
на важливому перехресті і бачив багато важливих
рухів людеи та ідеи.

За сто років перед Другою Світовою, євреі
складали третину населення Рогатина і були
складовою частиною соціальноі та економічноі
структури міста. Завдяки своім мешканцям усіх
національностеи, Рогатин був транспортним та
комерціиним вузлом, що з’єднував основні міста
регіону. Рогатинські євреі виготовляли та
продавали цеглу, пиломатеріали, хлібопродукти,
алкогольні напоі та багато інших товарів.
Євреиська громада будувала і утримувала п’ять
молитовних будинків (синагог), світські та релігіині
школи, два цвинтарі.

Євреиське життя Рогатина скінчилося у Другу
Світову віину, і сьогодні не легко знаити иого
помітні залишки. Більше того, довга та складна
історія євреиськоі громади маиже забута, іі
пам’ятають нечисленні нащадки, розкидані по
світу, і декілька місцевих мешканців, які
працюють, щоб ця історія не буда забута
остаточно. Метою нашоі програми є знаходження,
відбудова та популяризація непомітноі спадщини
євреиського минулого Рогатина. Наші джерела є
глобальним, але вони прив’язані до істориків та
архівів в Украіні та Польщі. Так євреиська історія
Рогатина оживе.

Повернення та облік євреиських надгробків (та іх
фрагментів), розкиданих по місті залишається
нашою основною метою. Заплановані проекти
включають очищення та відновлення старого
євреиського цвинтаря, побудову скромного
меморіалу, де будуть стояти віднаидені
фрагменти надгробків, утримання двох меморіалів
на місцях масових поховань часів віини на
околицях міста, встановлення вказівників по місті,
що розказують про історію рогатинських євреів та
знаходження місць євреиськоі спадщини.
Важливим компонентом проекту Євреиськоі
Спадщини Рогатина є допомога відвідувачам, що
прибувають до Рогатина, довідатися про багату
довоєнну історію місцевих євреів та місця, де
зберігалися матеріальні пам’ятники. Хоча кількість
євреиських туристів, що приіздять зараз до
Рогатина, є невеликою, туризм по місцях
євреиськоі спадщини у Центральніи та Східніи
Європі постіино зростає.
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Віина зруинувала рогатинську євреиську громаду і
більшість сакральних споруд, навіть кладовища –
мистецтво та історія у камені - були пограбовані.
Мало що лишилося сьогодні у Рогатині від колись
розвинутоі матеріальноі євреиськоі культури, а ті
об’єкти та знаки, що вижили, тяжко знаити без
обізнаного історика або місцевих старожилів.
Програма Євреиськоі Спадщини Рогатина має
метою допомогти зберегти залишки фізичних
об’єктів спадщини євреиськоі громади і допомогти

мешканцям міста та відвідувачам знаходити та
оглядати ці місця.

www.rohatynjewishheritage.org

