
Holocaustul uitat din Transnistria? 

Atelierul Memoriei în Movilău (Mohyliw-Podilskyj, Ucraina) 

10-13 octombrie 2019 

 Condiţiile de participare la concurs pentru elevii şi studenţii din Ucraina şi 
din Republica Moldova	

20 de elvei şi studenţi din câte două oraşe din Ucraina şi Republica Moldova (Cernăuţi, 
Mivilău, Bălți şi Chișinău) vor vunoaşte, împreună cu experţii şi martorii evenimentelor, istoria 
ghetourilor şi deportărilor din Mivilău şi Transnistria, care au avut loc în anii 1941-1944. Ei vor 
cunoaşte monumentele, locurile memoriei, soarta deportaţilor, vor întreprinde o excursie în fosta 
gubernie Transnistria şi vor discuta lecţiile ce pot fi învăţate astăzi din istoria Holocaustului şi cum 
aceste memorii pot fi păstrate şi transmise tinerelelor generaţii. 

Atelierul Memoriei va fi însoţit de o echipă de filmare, care va documenta decurgerea lucrărilor şi 
va efectua interviuri cu participanţii si cu supravieţuitorii sau martorii Holocaustului din 
Transnistria.  

 Condiţiile de participare  

 Interes faţă de de teme istorice şi colaborări internaţionale. 
 Pregătirea (în echipă) a unei prezentări de 15 minute despre istoria ghetourilor şi  deportărilor din       

             Chișinău sau Bălţi din anii 1941 – 1944. 
 Disponibilitatea de a publica la finalul Atelierului unul sau mai multe articole (interviuri). 
 Cunoştinte bune de limbă germană (nivelul B2). 
 Vârsta: de la 16 la 21 ani. 

Costurile de cazare şi de călătorie vor fi preluate de organizatori. Toţi participanţii vor primi la finalul 
Atelierului certificate de participare. 

Condiţiile de participare şi selectare   

O scrisoare scurtă de motivare (max. 2.500 semne în limba germană), expediată la responsabilii de 
proiect dr. Galina Corman (galina_corman@yahoo.de) şi dr. Markus Winkler (winkler@ikgs.de) pînă 
la 6 iunie 2019. Vă rugăm să motivaţi în scrisoarea dvs de ce vreţi să participaţi la proiect, ce şcoală 
sau universitate frecventaţi şi cât de înalt este nivelul dvs de cunoaştere a limbii germane. După 
concurs urmează să fiţi informaţi despre decizia finală. 
 

Un proiect al Institutului de Cultură şi Istorie Germană în Europa de Sud-Est al Universităţii „Ludwig 
Maximilian” (München); al Muzeului de Istorie al Evreilor şi Culturii Bucovinei (Cernăuţi) al Universităţii 
Naţionale “Jurij-Fedkowytsch” (Cernăuţi) şi al Universităţii de Stat din Republica Moldova (Chișinău). 
 

 
Proiectul este finanţat de:  
Ministerul Federal al Afacerilor  
Externe din Gemania 

    
 

În cadrul Programului „Consolidarea Colaborării cu 
Societatea Civilă din Ţările Parteneriatului Estic şi Rusia” 
 
#CivilSocietyCooperation 


