
 

 

 

 

IN BETWEEN? RECRUTARE 2017 
 
Începe recrutarea pentru ediția de vară și toamnă a proiectului educațional, inițiat de către Rețeaua 
Europeană Memorie și Solidaritate anul trecut în luna aprilie. Tinerii Europeni vor cerceta istoria a opt 
regiuni, pentru ca în decursul întâlnirilor cu locuitorii să facă ordine în arhivele de familie și să 
înregistreze amintiri.  

 

 
Proiectul In Between? se adresează studenților și pasionaților de știința a istoriei, antropologiei culturale, 
sociologiei și artelor audio-vizuale cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Participanții vor fi invitați să participe la 
workshopuri interdisciplinare (13-17 septembrie) și la vizite de studiu (18-25 septembrie). 

 
Programul workshopurilor din Varșovia cuprinde noțiuni teoretice de bază ale metodologiei de luare a interviurilor, 
chestiuni legate de munca cu camera video și documentarea video, noțiuni de bază ale fotografiei, înregistrarea 
audio, digitizare și arhivare. Apoi, participanții la proiect, împărțiți în grupuri de câte 6 persoane, se vor îndrepta 
spre orașele și localitățile din apropierea frontierei, unde vor petrece următoarele șapte zile, pentru a-și desfășura 
propriile cercetări cu ajutorul metodei istoriei vorbite.  
Prin căutarea poveștilor locale, personale, înscrise în peisajul multicultural al regiunilor alese, tinerii vor face 
cunoștință la modul practic cu instrumentele și metodele de cercetare și documentare a trecutului.  
Aminitirile, înregistrările audio și video, fotografiile, scrisorile culese astfel cât și documentele scanate și alte 
mărturii ale vieții de zi cu zi vor reprezenta baza pentru prelucrarea relatărilor din călătorie. Materialele vor fi puse 
la dispoziția arhivelor locale și internaționale, printre altele la Arhiva Națională Digitală și Shtetlul Virtual (Muzeul 
POLIN).  
 
Materialul documentar cules care ilustrează trecutul salvat în fotografiile de familie și în poveștile celor opt regiuni 
europene, complexe din punct de vedere cultural și istoric, va reprezenta tema conferinței de final cu participarea 
istoricilor, antropologilor și a cercetătorilor istoriei vorbite care va avea loc în decembrie 2017 la Berlin.  
 
Formularul de recrutare și Regulamentul proiectului (The Rules Governing the Recruitment of Participants) pot fi 

găsite pe pagina http://www.enrs.eu/inbetween. Vor fi analizate printre altele motivațiile participanților de a 
participa la proiect, deschiderea și disponibilitatea lor la colaborare. Condiția de participare este cunoașterea 
limbii engleze și a uneia dintre limbile folosite în regiunea aleasă. 
 
Persoană de contact:  
Karolina Dziełak, coordonatoarea proiectului In Between? (karolina.dzielak@enrs.eu, 22 395 7610) 

 
 

Proiectul este cofinanțat în cadrul Fondului Internațional de la Vîșegrad. 
  

 
 

Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate (REMS) este o acțiune 

internațională, al cărei scop este cercetarea, documentarea și diseminarea 
cunoștințelor pe tema istoriei Europei secolului XX și a modalităților de 
comemorare ale acesteia, avându-se în vedere în special perioadele de 
dictatură, războiae și a   protestelor sociale împotriva subjugării. 

 
De data asta participanții vor pleca în septembrie, în cadrul ediției de toamnă: în regiunea Prespa (zona 
de confluență albanezo-macedoneano-greacă), în zona de confluență albanezo-muntenegreană, în 
zona de confluență maghiaro- română (Crișana) și în zona de confluență spaniolo-franceză. Termenul 
limită de trimitere al cererilor pentru ediția de toamnă – 17 iulie 2017. 
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