
Забутий Голокост у Трансністрії ? 
 

Майстерня пам'яті у Могилеві-Подільському  
10-13 жовтня 2019 року 

 

Конкурс на участь для школярів/ок та студентів/ок з України 
та Республіки Молдова 

 

Спільно з експертами та очевидцями подій 20 школярів/ок та студентів/ок з двох українських та 

молдавських міст (Чернівці, Бєльці, Кишинів та Могилів-Подільський) досліджуватимуть історію 

гетто та депортацій з Могилева-Подільського та Придністров'я у 1941-1944 роках. Вони 

познайомляться з меморіалами, пам'ятними місцями і долями депортованих, здійснять одноденну 

екскурсію до колишнього губернаторства Трансністрія і дискутуватимуть про те, чого вчить історія 

нас і як зберегти пам'ять про це для наступних поколінь. Майстерня пам'яті супроводжуватиметься 

знімальною групою, яка буде брати інтерв'ю в учасників/ць та очевидців, а також задокументує 

перебіг проекту. 

 
Передумови для участі 

 Зацікавленість у міжнародній співпраці та історії 
 Підготовка 15-хвилинної презентації (в групі) про історії гетто та депортацій з Чернівців, 

Бєльців або Кишинева у 1941-1944 роках. Для учасників з Могилева-Подільського: 
презентація історії місцевої єврейської громади до 1941 року 

 Готовність до опублікування однієї або декількох статей (інтерв'ю) після проекту 
 Високий рівень володіння німецькою мовою (рівень B2) 
 Вік: від 16 до 21 р. 

 
Витрати на проїзд та проживання покриваються організаторами проекту. Після завершення 

майстерні пам'яті всі учасники/ці отримують сертифікат підтвердження участі. 

 
Як подати заявку і процес відбору? 

 
Короткий мотиваційний лист (максимум 2500 знаків, німецькою мовою) надіслати відповідальним 
за проект Миколі Кушніру (mkuschnir@ukr.net) та др. Маркусу Вінклеру (winkler@ikgs.de) до 24-го 
червня 2019 р. У мотиваційному листі обґрунтуйте, чому Ви хочете взяти участь у проекті, де Ви 
навчаєтесь та який у Вас рівень володіння німецькою мовою. Про результати відбору Вас буде 
проінформовано. 

 

 
Проект Інституту німецької культури та історії Південно-Східної Європи університету Людвіга Максиміліана м. 
Мюнхен, Музею єврейської історії та культури Буковини (Чернівці), Чернівецького національного університету ім. 
Юрія Федьковича і Державного університету Республіки Молдова (Кишинів). 
 
За підтримки:  
 
 
 
 

Програма „ Розвиток співпраці  громадянського 
суспільства в країнах Східного Партнерства і Росії“ 
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