
Warsztaty 2018 

Reprezentacje relacji żydowsko-słowiańskich w narracjach muzealnych i internetowych bazach danych, 

czerwiec 2018 

Organizatorzy: 

 Centrum “Sefer” w Moskwie 

 Instytut Studiów Słowańskich Rosyjskiej Akademii Nauk  

 Zespół Studiów Słowiańskich i Środkowoeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN   

 

Warsztat będzie poświęcony dyskusjom nad wypracowaniem standardów konstruowania wystaw i zbiorów 

muzealnych oraz internetowych baz danych w muzeach, w zakresie stosunków żydowsko – słowiańskich. 

Społecznie newralgiczny temat relacji międzygrupowych, rozpatrywany zarówno w zakresie złych jak i 

dobrych stron tych kontaktów, oraz dyfuzji kultury, idei i rytuałów, będzie kanwą do dyskusji o formach 

wystawienniczych i łączeniu ich z elektronicznym systemem wspomagania muzealnej edukacji. Badacze z 

Rosji, USA, Polski, Litwy, Łotwy  i Czech podejmą próbę refleksji nad zagadnieniem kompatybilności tych 

dwóch form muzealnego przekazu. W czasie warsztatu prezentowane będą (po części wirtualnie) koncepcje 

wystaw różnych muzeów opowiadających dzieje Żydów na świecie, oraz systemy elektronicznych baz danych 

jakie wykorzystywane są przez Muzea w Rosji, Polsce i Czechach 

 

Deportowani, zesłani, ocaleni. Historia i pamięć o Żydach polskich w Związku Radzieckim (1940–1959), 

październik 2017 

Organizatorzy / Sponsorzy: 

 Europejski Uniwersytet Viadrina 

 Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 

 Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung 

 Die Zeit Stiftung 

 Szloma-Albam Stiftung 

Celem warsztatów jest prezentacja i historyczna analiza doświadczeń Żydów polskich w Związku Radzieckim 

podczas II wojny światowej. Historia polskich Żydów zesłanych w głąb Rosji, która jest mało do tej pory 

zbadaną częścią ich wojennych doświadczeń, powinna zostać włączona w ogólny obszar rozważań nad Shoah. 

Podczas warsztatów uczestnicy ponownie przeanalizują istniejące na ten temat piśmiennictwo i postarają się 

dodać nową wartość do badań żydowskiego życia w ZSRR. To szczególne żydowskie doświadczenie powinno 

być uznane za część polskiej i europejskiej historii. Takie podejście będzie punktem wyjścia dla historycznej 

analizy nie tylko Zagłady i jej następstw, ale również złożonej historii Żydów wschodnioeuropejskich w XX 

wieku. Uczestnikami warsztatów będą zarówno młodzi naukowcy jak doświadczeni profesorowie z Polski, 

Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Izraela i Niemiec, którzy obecnie prowadzą badania na ten 

temat.  


