Opis - Polska

Czy wyciągamy wnioski z historii? Kultura pamięci jako droga do
porozumienia europejskiego.
Konferencja międzynarodowa dla młodych historyków, przedstawicieli instytucji edukacji
historycznej, kultury pamięci i dziennikarzy w Warszawie
27-30 października 2016 roku

Celem konferencji, organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w
Dortmundzie (IBB Dortmund), jest umożliwienie historykom, przedstawicielom instytucji
edukacji historycznej, projektów i inicjatyw, związanych z badaniem przeszłości, a także
dziennikarzom z Polski, Białorusi, Niemiec, Ukrainy oraz Rosji – po 20 osób z każdego
kraju – szczegółowego spojrzenia na historię XX wieku (II Wojna Światowa, Holokaust,
stalinizm) i uświadomienia jej skutków.
Co w Polsce wiemy o rozwoju kultury pamięci w Niemczech, a także w krajach
wschodnioeuropejskich w epoce poradzieckiej? Jakie znaczenie społeczne ma pamięć
historyczna w tych krajach dzisiaj, jakie są tradycje i nowe trendy w tej dziedzinie? Jak
wygląda kultura pamięci w tych krajach? Zadaniem konferencji jest umożliwienie
lepszego zrozumienia, w jaki sposób nieuświadomione i niedostatecznie przepracowane
konflikty historyczne wpływają na stosunki między tymi krajami do dnia dzisiejszego.
Przy pomocy wykładów, wygłoszonych przez uznanych w dziedzinie edukacji historycznej
i kultury pamięci ekspertów, uczestnicy konferencji dowiedzą się o wieloaspektowości
kultur pamięci, różnych punktach odniesienia w pamięci historycznej i konkurujących
dyskursach pamięciowych, oraz o „białych plamach” historiografii w Niemczech, Polsce,
Białorusi, Ukrainie i Rosji. Przedstawicieli każdego z krajów zaprezentują również
projekty, inicjatywy oraz przykłady pracy w dziedzinie pamięci, które albo służą
uświadomieniu często niewygodnych wydarzeń historycznych i katastrof własnego kraju,
albo sprzyjają procesowi rozwoju europejskiej kultury pamięci oraz porozumieniu na
poziomie międzynarodowym.
Warszawa nie jest jedynie miejscem przeprowadzenia konferencji, stolica Polski jest
centralnym europejskim miejscem pamięci. Jako miasto pełne symboli trudnej spuścizny
historycznej, Warszawa pozwoli uczestnikom rozszerzyć własne horyzonty i zdobyć nową
wiedzę: podczas zorganizowanych wycieczek edukacyjnych uczestnicy prześledzą
przebieg Powstania Warszawskiego oraz odwiedzą miejsca pamięci narodowej, powstałe
po 1989 roku (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN i warszawskie getto, pomniki związane z ruchem oporu etc.). Żeby uświadomić
katastrofę Holokaustu, uczestnicy odbędą wyjazd edukacyjny do obozu w Treblince,
tragicznego miejsca pamięci, które nieraz bywa pomijane w niemieckiej historiografii.
Organizatorzy planują przeprowadzić własną ceremonię wspólnego uczczenia pamięci
ofiar przez uczestników konferencji.
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Podczas debaty zamykającej zostaną poruszone kwestie, związane ze współpracą między
ośrodkami, aktywistami i organizacjami kultury pamięci: w jaki sposób wszyscy
zaangażowani w pamięć historyczną mogą porozumiewać się, wymieniać wiedzą i
doświadczeniami w przyszłości; jak mogą współpracować, przełamując bariery językowe i
granice państwowe; jakie formy współpracy i jakie wspólne projekty mogą pomóc
uczestnikom z Zachodu i Wschodu kontynuować swoją pracę nad wizją europejskiej
kultury pamięci i porozumienia.
IBB Dortmund wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza młodych historyków i
dziennikarzy z Polski, zawodowo zajmujących się edukacją historyczną, historią oraz
kulturą pamięci, do udziału w konferencji, podczas której będą mogli wraz z kolegami z
Europy Centralnej i Wschodniej poruszyć ww. zagadnienia.

Kierownik projektu
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Dyrektor IBB Dortmund
Koordynacja projektu
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Pracownia Historyczna
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Data:

27 – 30 października 2016

Uczestnicy:

Po 20 uczestników z każdego kraju: historycy, dziennikarze,
przedstawicieli instytucji edukacji historycznej i obywatelskiej oraz
ośrodków kultury pamięci (wymagane doświadczenie zawodowe*) w
wieku do 40 lat

* Studenci nie mogą wziąć udziału w konferencji. Możliwy jest udział doktorantów.
Języki robocze:

niemiecki, polski, rosyjski (organizator zapewnia tłumaczenie

symultaniczne)
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Uczestnikom oferujemy:
Zdobycie wiedzy o rozwoju i problemach narodowej kultury pamięci w Niemczech i

●

Europie Wschodniej oraz zapoznanie się z wiodącymi projektami w dziedzinie kultury
pamięci i porozumienia europejskiego.
Możliwość wymiany doświadczeń w pracy historycznej związanej z kulturą pamięci z

●

kolegami z pięciu krajów oraz omówienia nowych możliwości współpracy.
●

Rozszerzenie własnych zawodowych kontaktów międzynarodowych.

●

Zwiedzanie ważnych miejsc pamięci w Warszawie i Treblince.

Czego oczekujemy?
Każdy uczestnik jako osoba, zajmująca się edukacją historyczną i/lub kulturą pamięci,
jako historyk albo dziennikarz, związany z tematyką historyczną, będzie miał unikatową
możliwość przekazania wiedzy i doświadczenia, zdobytego podczas konferencji,
szerokiemu kręgowi odbiorców oraz grupie specjalistów we własnym kraju. Zakładamy,
że uczestnicy po konferencji będą aktywni w kwestiach, związanych z tematyką projektu,
np.:
Będą publikować artykuły w mediach, czasopismach naukowych, zorganizują własne

●

wydarzenia (konferencje, wykłady, prezentacje) etc.
Pomysły na zorganizowanie wspólnych projektów i inicjatyw dot. rozwoju kultury pamięci
na poziomie europejskim, które powstaną wśród uczestników konferencji, mogą być w
przyszłości wspierane przez IBB i organizacje partnerskie w miarę ich możliwości.

Warunki uczestnictwa
Wydatki
Następujące wydatki pokrywa IBB Dortmund jako organizator:

●

 Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych wraz ze śniadaniami w hotelu Best
Western Felix*** (dotyczy uczestników spoza Warszawy)
 Wyżywienie podczas konferencji

●



Koszty realizacji wszystkich zaplanowanych działań podczas konferencji



Wycieczki edukacyjne (w tym transport, bilety wstępu, przewodnicy etc.)



Tłumaczenie symultaniczne
Polscy uczestnicy ponoszą koszty:

 Dojazdu do miejsca konferencji i powrotu
Formularz zgłoszeniowy:
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Zgłoszenie chęci uczestnictwa odbywa się na zasadzie otwartego konkursu. Jeśli jest
Pan/Pani zainteresowany/a wzięciem udziału w konferencji, prosimy o wypełnienie
formularza do 4 września 2016r.



Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy, prosimy wejść tu:

http://goo.gl/forms/5HuLwsItRX2ysr9l2

Od 19 września 2016r. osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji,
zostaną o tym poinformowane oraz dostaną wszystkie dalsze informacje
organizacyjne. Każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy, zostanie poinformowany o
wynikach konkursu.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o skontaktowanie się z koordynatorem projektu
w Polsce, który udzieli również wszelkich informacji o projekcie:
Maxim Rust
konfhistwaw@gmail.com
lub
Anton Markschteder, IBB Dortmund, Niemcy
+49 231 95 20 96-31 (tylko w języku niemieckim, angielskim lub rosyjskim)

Projekt jest realizowany przez Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Dortmundzie i
finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
Partnerami projektu są Federalna Centrala Edukacji Obywatelskiej (Bonn), PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży (Warszawa), Pracownia Historyczna im. Leanida Lewina
(Mińsk), Międzynarodowe Centrum Edukacji im. Johannesa Rau (Mińsk), Ukraińskie
Centrum Badań Historii Holokaustu (Kijów), MEMORIAL International (Moskwa). Projekt
jest wspierany również przez inne organizacje w krajach uczestniczących.

Dodatkowe informacje o organizatorze projektu i organizacjach partnerskich:
Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Dortmundzie (Internationales Bildungs- und
Begegnungswerk) www.ibb-d.de
Federalna Centrala Edukacji Obywatelskiej (Bundeszentrale für politische Bildung)
www.bpb.de
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk)
www.pnwm.org
Fundacja Ośrodek KARTA http://www.karta.org.pl
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Międzynarodowe Centrum Edukacji im. Johannesa Rau w Mińsku (IBB „Johannes Rau“
Minsk) www.ibb.by
Pracownia Historyczna im. Leanida Lewina w Mińsku http://gwminsk.com
Ukraińskie Centrum Badań Historii Holokaustu www.holocaust.kiev.ua
MEMORIAL International http://memo.ru
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