
AȘTEPTĂM DOSARELE DVS.!

Leipzig, Berlin și Dresda/
Germania 
24 septembrie –  
2 octombrie 2020

Workshop
Valorificarea trecutului și conflictele 
memoriei

Organizatori
Moldova-Institut Leipzig (MIL) în 
colaborare cu Facultatea de Istorie 
și Filozofie a Universității de Stat din 
Moldova (USM) și cu Universitatea 
Națională „Yurii Fedkovici” din Cernăuți 
organizează anul acesta un workshop 
în cadrul Programului DAAD „Dialogul 
Est-Vest”.

Participanți
Grupul țintă îl constituie studenții, 
doctoranzii și cadrele didactice 
universitare de la specialitățile socio-
umane, precum istorie, jurnalism, 
politologie și culturologie din Georgia, 
Moldova, Ucraina și Germania, care 
se ocupă de cultura memoriei și 
prelucrarea trecutului, în cadrul 
studiilor sau activității lor științifice și 
profesionale.

Obiectivul și definirea problemei
Din cauza poziției formațiunii de 
extremă-dreapta „Alternativa pentru 
Germania” (AfD) față de memoria 
Holocaustului, dar și din cauza distanței 
istorice din ce în ce mai mari față 
de cel de-al Doilea Război Mondial, 
precum și pe fundalul dispariției 
generației de martori ai timpului, și al 
unor noi provocări cum ar fi migrația în 
creștere, în Germania cultura memoriei 
se află de ceva timp într-un proces de 
transformare.
Workshop-ul de la Leipzig și Berlin își 
propune să analizeze modul în care 
sunt abordate trecutul nazist și teroarea 
stalinistă, precum și trecutul RDG, 
să examineze modul de prezentare a 
Holocaustului, să identifice problemele 
controversate din ultimele decenii și 
să aprofundeze rețeaua schimbului 
de opinii. Proiectul nostru își pune 
întrebarea, ce viziune asupra istoriei 
secolului al XX-lea au participanții din 
Republica Moldova, Ucraina, Germania și 
Georgia. 

În cadrul proiectului vor fi puse în 
discuție următoarele întrebări-cheie: 

 � Ce presupune astăzi prelucrarea 
trecutului în Germania? 

 � De ce apar în mod regulat dezbateri 
și conflicte privind interpretarea 
trecutului?

 � Ce forme ale memoriei și comemorării 
pot fi dezvoltate pe fundalul pierderii 
crescânde a martorilor timpurilor 
respective?

Forme de activitate
Participanții vor avea parte exemplar 
de o introducere în cultura memoriei 
orașelor Leipzig și Berlin și vor avea 
ocazia să facă conexiunea între aceste 
cunoștințe și locurile corespunzătoare 
ale memoriei, să analizeze efectul 
acestora și să pună în discuție 
concepția lor. Workshop-ul include 
comunicări ale experților, discuții, vizite 
la muzee și excursii tematice ghidate, 
fiind completat de runde de discuții 
și sarcini (lucru în proiect) pentru a fi 
efectuate independent. Workshop-ul 
internațional oferă, de asemenea, 
oportunitatea de a participa la această 
dezbatere cu contribuții investigative 
proprii.

Finanțarea
Proiectul este finanțat de Serviciul 
German de Schimb Academic (DAAD) 
din sursele Ministerului Federal al 
Afacerilor Externe al Germaniei. În 
baza acestei finanțări, Moldova-Institut 
Leipzig va acoperi cheltuielile pentru 
program, cazare, alimentare, excursii 
precum și de transport (sosire-plecare). 

Depunerea actelor
 � CV-ul tabelar complet;
 � Scrisoare de motivare (1 pagină);
 � Date despre cunoașterea limbilor 
(neformal, certificate respective 
anexate în copii simple nu sunt 
obligatorii, dar ar constitui un avantaj).

Data-limită pentru depunerea actelor  
la Moldova-Institut Leipzig

25 aprilie 2020

Expediați dosarul la următoarea adresă: 

moldova@uni-leipzig.de

Vă rugăm să formatați actele Dvs. 
într-un fișier pdf unic.


