IN BETWEEN? ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ
Европска Мрежа Сећања и Солидарности започиње процес регрутације учесника за
образовног пројекта под називом „In Between?“. Пројекат има за циљ да подстакне младу
генерацију Европљана да истражује историју, разговарајући са сведоцима 20. века.
Учесници имају јединствену прилику да стекну теоријско и практично искуство у
документовању усмених прича.

У јулу, учесници пројекта посетиће Берлин, Мостар, Војводину и пољско-литвански
гранични предео, а у септембру, регион Преспанског језера, албанско-црногорски,
мађарско-румунски и шпанско-француски гранични предео. Крајњи рок за апликације је
08.05.2017 за летњо издање и 17.07.2017 за јесење издање пројекта.
Позив је отворен за све кандидате од 18 до 25 године, укључујући студенте и младе
професионалце који долазе из различитих академских области и поља интереса укључујући
историју, културну антропологију, социологију и аудио-визуелне уметности. Након селекције,
учесници ће учествовати у интердисциплинарним радионицама (летње издање: 1-5 јули,
јесење издање: 13-17 септембар) и студијским посетама (летње издање: 6-13 јули, јесење
издање: 18-25 септембар).
Током четиридневне радионице у Варшави, учесници ће научити теоријске основе и
методологије интервјуа, дигиталне операције видео камера, фотографије, дигитализацију
визуелних материјала, архивирање и историјска контекстуализација. Затим, они ће бити
подељени у групе од по шест чланова који ће посетити пограничне градове и друга места у
времетрајању од седам дана, где би спровели и документују интервјуе са локалним
становницима. На основу документованих сећања, звучни и видео снимака, фотографија,
писма, као и скенираних документа и других примера из свакодневног живота заједнице,
учесници ће креирати извештаја о својим студентским посетама. Извештаја њиховог путовања
ће затим бити сподељени са институцијама и локалним архивима, укључујући Националну
Дигиталну Архиву и Виртуелни Штетл (Музеј ПОЛИН).
Породичне фотографије и приче, прикупљени документарни материјал који одражава прошлост
осам европских региона - са својим културним и историјским сложеностима - постаће тема
завршне конференције пројекта. Конференција, која ће се одржати у Берлину у децембру 2017,
уклјучити ће дебате са културним антрополозима, историчарима и истраживачима усмене
историје.
Критеријуми за селекцију кандидата у процесу аплицирања укључују мотивацију кандидата да
учествује у овом пројекту, његову отвореност и спремност за сарадњу, знање енглеског језика и
једног од језика који се говоре у одабраном региону.
Да бисте добили образац за пријаву, правила која регулишу регрутацију кандидата и све
додатне информације посетите: http://www.enrs.eu/inbetween или се обратите г-ђици Каролини
Дзелак, координатор пројекта (е-маил: karolina.dzielak@enrs.eu и телефон: 0048 22 395 7610).

Пројекат је суфинансиран од стране Међународног Вишеград Фонда.
Европска Мрежа Сећања и Солидарности (ENRS) претставља
међународну иницијативу посвећењу на истраживању, документовању и
дисеминацији знања европске историје и начине комеморације 20. века,
са специјалним акцентом на периоде диктатура, ратова, и јавно
супротстављање заробљеништву.

