
	

	 	 	

IN BETWEEN? PRIĖMIMAS 2017  
 
Prasideda priėmimas į rudens edukacinio projekto „In between” sesijas. Praėjusių metų 
balandį projektą inicijavo Europos atminimo ir solidarumo tinklas (European Network 
Remembrance and Solidarity). Projekto vykdymo metu jaunieji europiečiai išnagrinės aštuonių 
regionų istoriją, o per susitikimus su gyventojais sutvarkys šeimos archyvus ir užrašys 
prisiminimus. 
 

 
Šį kartą rugsėjo mėnesį, rudens sesijos metu, dalyviai apsilankys: Prespos ežero regione 
(albanų, makedonų bei graikų  sienų sandūra), Albanijos ir Juodkalnijos pasienio regione, 
Vengrijos ir Rumunijos pasienio regione (Krišanoje) bei Ispanijos ir Prancūzijos pasienio 
regione. Paraiškų priėmimas rudens sesijai - iki 2017 m. liepos 17 d.  
 

 
Projektas In Between? skirtas istorijos, kultūros antropologijos, sociologijos bei audiovizualinio meno 
studentams bei šių mokslų entuziastams nuo 18 iki 25 metų. Dalyviai bus kviečiami dalyvauti 
tarpdisciplininiuose seminaruose (rugsėjo 13-17 d.) bei pažintiniuose vizituose (rugsėjo 18-25 d.). 
 
Seminarų programa Varšuvoje numato: susipažinimą su interviu atlikimo teoriniais metodologijos 
pagrindais, darbo su fotoaparatu ir vaizdo dokumentacijos pagrindais mokymus, fotografijos, garso 
įrašymo metodikos, skaitmenininimo ir archyvo valdymo mokymus. Po mokymų dalyviai bus suskirstyti 
į 6 grupes ir vyks į numatytus pasienio ruožus, taikydami aptartus metodus susipažins su miestų ir 
miestelių istorija. Dalyviai  septynias dienas praleis  atlikdami savo istorinį tyrimą. Ieškodami vietos, 
tirdami asmens istoriją, analizuodami kraštovaizdžio įtaką asmens tapatybės savitumui pasirinktuose 
regionuose, atkreipdami dėmesį į regiono daugiakultūriškumą, jaunuoliai mokysis tikslingai taikyti 
praktines priemones ir metodus bei dokumentuoti praeitį. Surinkti prisiminimai, garso ir vaizdo įrašai, 
fotografijos, laiškai, suskaitmeninti dokumentai ir kiti kasdienio gyvenimo įrodymai pasitarnaus rengiant 
kelionės metraštį. Sukaupta medžiaga bus prieinama vietos ir tarptautiniuose archyvuose, įskaitant 
Lenkijos Nacionalinį skaitmeninį archyvą (Narodowe Archiwum Cyfrowe) ir Virtual Shtetl (POLIN 
muziejuje). 
 
Sukaupta dokumentinė medžiaga, išlikusi šeimos nuotraukose ir giminaičių prisiminimuose, leis sukurti 
išskirtinius pasakojimus apie aštuonis kaimyninių Europos regionų gyventojus gyvenimo tradicijas, 
papročius ir kitus ypatumus. Šie sukurti pasakojimai taps 2017 m. gruodžio mėn. planuojamos istorikų, 
istorijos tyrinėtojų bei  kultūros antropologų baigiamosios konferencijos šerdimi. 
 
Dalyvio registracijos forma (The Rules Governing the Recruitment of Participants) ir projekto veiklos 
planas pateiktas http://www.enrs.eu/inbetween. Bus atsižvelgiama į projekto dalyvių motyvaciją, 
atvirumą ir gebėjimą bendradarbiauti. Viena iš sąlygų yra anglų kalbos  ir vienos pasirinkto regiono 
kalbos mokėjimas.Kontaktai: Karolina Dzielak, projekto In Between? koordinatorė 
(karolina.dzielak@enrs.eu, 22 395 7610). 

Projektą finansiškai remia Tarptautinis Višegrado fondas. 
 
Europos atminimo ir solidarumo tinklas (European Network Remembrance 
and Solidarity, ENRS) tai tarptautinė iniciativa, kurios tikslas XX a. Europos 
istorijos dokumentavimas ir plėtra, ypač daug dėmesio skiriant diktatūrų ir karų 
laikotarpiams bei pilietiniam pasipriešinimui. 
	


