Pamięć Holokaustu
Konferencja European Network Remembrance and Solidarity, dziesiąta z cyklu
Genealogie Pamięci, zainaugurowana 4 listopada, potrwa do 26 listopada.
Główny temat tej edycji to „Holokaust między globalnymi a lokalnymi
perspektywami”. Moderatorką jednej z sesji jest dr Hanna Węgrzynek, zastępca
dyrektora ds. naukowych i wystawienniczych MGW

6 listopada 2020

Wydarzenie organizowane przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność jest poświęcone
aktualnym badaniom nad pamięcią Holokaustu. Wśród zagadnień, o których dyskutują
uczestnicy konferencji, znalazły się m.in. globalizacja i uniwersalizacja znaczenia Holokaustu,
zwrot w podejściu do tekstów i materiałów źródłowych, zagadnienia lokalności i prywatności, a
także lokalnych przestrzeni i materialności. To wydarzenie międzynarodowe, w którym biorą
udział badacze m.in. z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Polski, Niemiec, Francji, Węgier, Wielkiej
Brytanii, Izraela i Korei Południowej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja
odbywa się w formie ośmiu sesji online, transmitowanych na kanałach ESPS na YouTube i
Facebooku.

Zainicjowana w 2011 roku konferencja Genealogie Pamięci jest jednym z głównych projektów
realizowanych przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z partnerami
naukowymi. ENRS proponuje traktowanie pamięci z historyczną wrażliwością. Chcemy
podkreślić pozornie oczywiste, że doświadczenia historyczne kształtują określone procesy
pamięciowe. Również badania nad pamięcią powinny mieć na uwadze ścisły związek między
historią a pamięcią, koncentrując się na tym, jak procesy historyczne kształtują procesy pamięci
– mówią dr Małgorzata Pakier i dr Joanna Wawrzyniak, pomysłodawczynie i autorki koncepcji
Genealogii Pamięci.

Sesję 6. – „Translation and Travel of Holocaust Memory between Europe and Israel” – będzie
moderować dr Hanna Węgrzynek, zastępca dyrektora MGW ds. naukowych i wystawienniczych.

Instytucje partnerskie: Fundacja Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, Instytut Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Instytucje zaproszone do dyskusji akademickiej: Żydowski Instytut Historyczny, Wydział
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Getta Warszawskiego, Instytut Wiesenthala
w Wiedniu

Pełny program dostępny jest na stronie ESPS:
https://enrs.eu/news/program-of-the-10th-genealogies-of-memory

Wszystkie sesje będą transmitowane na profilu ESPS w serwisie
YouTube:https://youtube.com/c/EuropeanNetworkRemembranceandSolidarity i Facebook:
https://www.facebook.com/enrs.eu

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ENRS: www.enrs.eu/genealogies
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