ПОЗИВ
У оквиру међународног пројекта Ескалација у Холокауст: од стрељачких водова до
душегупке у логору Сајмиште; две фазе Холокауста у Србији, подржаног од стране
Европске Уније, Министарства културе Републике Србије и Секретаријата за културу
Града Београда, у Београду ће бити одржана
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА ТЕМАМА:
1. Холокауст у Србији и шири план за уништење европских Јевреја
2. Холокауст и Порајмос у култури сећања: регионалне специфичности и
заједнички европски наратив као темељ друштвених вредности разноликости,
толеранције и људских права
Датум одржавања: четвртак, 21. април 2016. године

Место одржавања: Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Србија

Партнерски пројекат Историјског архива Београда, Центра за истраживање и
едукацију о Холокаусту из Београда, невладине организације Тераформинг из
Стокхолма, Филозофског факултета Свеучилишта у Ријеци и Института за
проучавање рата, Холокауста и геноцида из Амстердама за циљ има да обради и
научној и широј јавности учини доступнoм у форми on line базе података до сада
необрађену архивску грађу Историјског архива Београда о жртвама
концентрационог логора Сајмиште (Judenlager Semlin). Користећи овај материјал као
полазну тачку, кроз сарадњу више међународних партнера, биће реализована и
изложба о две кључне фазе Холокауста у Србији и развијени одговарајући
едукативни алати и наставни материјали у штампаној и веб форми за наставнике и
ученике. Резултати пројекта биће прдстављени српској и међународној јавности
кроз серију презентација и јавних дебата у Србији, Шведској и Холандији као и путем
публикације приређене од радова еминентних страних и домаћих стручњака на тему
Холокауста и Порајмоса.

Конференција је усмерена ка стварању међународне платформе за размену
искустава из области комеморације, истраживања и едукације о Холокаусту са
посебним освртом на Холокауст у Србији који је неодвојив део заједничког европског
наратива о Холокаусту и његовом утицају на стварање заједничких европских
вредности толеранције и разноликости које чине основу савременог демократског
друштва.
Позивамо вас да учествујете у раду конференције и дате свој допринос својим
присуством и евентуалним учешћем у дискусијама након сваке сесије.
Радни језици конференције и радионице су српски и енглески. Обезбеђен је
симултани превод.
Скупу ће поред домаћих присуствовати и инострани стручњаци и предавачи.

Уколико желите да присуствујете конференцији, молимо вас да због протоколарног
поступка, потврдите ваше присуство најкасније до 8. априла, на адресу
konferencija@arhiv-beograda.org или на office@arhiv-beograda.org
У прилогу Вам достављамо програм рада Конференције.
Захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,

Директор Историјског архива Београда
и руководилац пројекта

Мр Драган Гачић

