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3. БИЛТЕН
In

the

past

decade,

European

societies have witnessed the rise of
Antisemitism. The HANNAH project

КОНЦЕПТ
focuses
on countering antisemitism
ПРОЈЕКТА
by promoting Jewish history and
Shoah remembrance in Germany,
Greece, Serbia, and Poland. The

project includes several capacitybuilding

trainings,

Хана је двогодишњи пројекат и окупља 6
партнерских организација из Немачке,
Пољске, Грчке и Србије: Омладински &
Културни пројекат - ЈКПеВ – Координатор
пројекта (Дрезден, Немачка), Јеврејски
музеј

Галиција

(Краков,

Пољска),

Јеврејски музеј Грчке (Атина, Грчка),
Тераформинг

(Нови

Сад,

Србија),

Centropa (Хамбург, Немачка) и ReadLab
(Атина, Грчка).

awareness

raising activities and policymaking
recommendations
on a national
Конзорцијум
Хана пројекта
настоји
да
унапреди
знање,level.
оживи нове
and
Europe-wide
облике културе сећања, подигне
свест о антисемитизму, развије
иновативне

методе

за

борбу

против мржње и дискриминације
Јевреја

и

спроведе

активности

изградње капацитета и подизања
свести на локалном, националном
и европском нивоу.

Веб сајт
https://hannah-project.eu
да сазнате више о нашем пројекту и да
се информишете о вашим тренутним
активностима на нашој Фацебоок
страници

https://www.facebook.com/
Hannah-ChallengingDebunking-AntisemiticMyths

##

Добродошли на 3. билтен Хана пројекта:
Билтен ће вас информисати о:
Резултатима Хана пројекта, укључујући дигитални репозиторијум антисемитиских
наратива, виртуелну учионицу, усмена сведочанства и онлајн курс
Одржавању семинара уживо
Предстојећим догађајима и више

Стварање
заједнице

.

Слика: пример антисемитског наратива из ДРАН-а

Хана је покренула ДРАН
Конзорцијум Хана пројекта је покренуо ДРАНдигитални
репозиторијум
антисемитских
наратива. То је један од главних резултата
пројекта,у њему су прикупљене уобичајени
антисемитски наративи и нуди начине на које
се изборити са њима. Наративи прикупљени у
репозиторијуму су и специфични за државу (на
пример, како су то изразили српски фудбалски
хулигани) и општи (на пример, наратив о
крвној клевети). Сваки наратив је категорисан
и означен ради боље контекстуализације.
Позивамо вас да истражите виртуелну базу
података, коју ћете пронаћи овде. Као и сад
материјал Хана пројекта, и ДРАН је доступан на
грчком, немачком, пољском, српском и
енглеском.

виртуелне

Један од циљева Хана пројекта је да
створи виртуелну заједницу како би
подигли свест о антисемитизму и
направили форум у ком ће се
размењивати идеје и извори за борбу
против антисемитизма. Фејсбук група
виртуелне заједнице је направљена.
Позивамо вас да нам се придружите!

Слика: исечак интервјуа са Реном Рах, који је урадио Јеврејски
музеј Галиција, Краков

Објављена су Хана усмена
сведочанства (интервјуи)
Партнери пројекта Јеврејски музеј Грчке,
Омладински
&
Културни
пројекат,
Тераформинг и Јеврејски музеј Галиција
спровели су 30 интервјуа са другом
генерацијом преживелих Холокауста у
Немачкој, Грчкој, Пољској и Србији.
Интервјуисани су говорили о њиховим
животима и сусретима с антисемитизмом.
Погледајте исечке интервјуа овде.

NAH project partners’ work
Покренут
The
antisemiticје Хана онлајн курс "Живот Јевреја и савремени

14 more semi nars are planned: HANNAH multi-day face -to-fa ce se minars - 4 in ea ch country - will enhance knowle dge on l ocal Jewish hi story and the Shoah, a nd increase awarene ss for antise mitism, develop i nnovative tools against antisemitis m, and contribute to combating i

антисемитизам у Немачкој, Грчкој, Пољској и Србији"

Слике: скриншотови са платформе виртуелна учионица

Хана виртуелна учионица коју је координисао Јеврејски музеј Грчке је сада
објављена и отворена за учеснике. Позивамо све едукаторе, ученике и
заинтересоване да се пријаве на курс "Немачкој, Грчкој, Пољској и Србији". Курс је
доступан на немачком, грчком, пољском и српском. Курс можете похађати и
завршавати по сопственом темпу, а сваки модул је завршен задацима који
омогућавају размишљање о наученом садржају. Курс има 3 модула: Курс има три
модула: Јеврејски идентитети у Европи, Разумевање модерног антисемитизма у
Европи и Приступ Холокаусту. Такође, онлајн курс у себи садржи усмена
сведочанства.
Региструјте се она онлајн курс: https://vle.hannah-project.eu/

Такмичење младих
Партнери Хана пројекта представљају вам међународно такмичење младих у
дигиталном приповедању о историји Јевреја у твом граду - “Digital Storytelling”.
Такмичење је намењено ученицима у Пољској, Немачкој, Грчкој и Србији (за
узраст 12-21) и циљ је да:
•

ангажује ученике да науче више о локалној историји Јевреја

•

подигне свест о прошлим и савременим облицима антисемитизма

•

негују европске демократске вредности проовисањем културе сећања

За више информација како да се пријавите на такмичење, кликните овдe.

Сваки
партнер
пројекта
Хана
организује четири семинара у својој
земљи како би унапредили знање о
локалној
јеврејској
историји
и
Холокаусту, и како би се повећала
свест о антисемитизму, развила
иновативна
средства
против
антисемитизма и допринела борби
против
њега
кроз
изградњу
капацитета, подизање свести и
креирање политика

Слика: учесници током семинара у Берлину у мају 2022. ког је
организовала Центропа

Следећи семинари ће се одржати у:
Кракову, 3-4. август
Нови Сад, 25-26. август
Србија, локација ће бити накнадно
објављена, 8-9. септембар
Зјалона Гора (локација ће бити
накнадно објављена), 24-25. септембар

Слика: учесници током семинара у мају 2022. који је организовао
Јеврејски музеј Грчке

Хана
семинари
су
намењени
едукаторима,
библиотекарима,
архивистима
и
студентима.
Они
укључују презентацију сваког партнера
(Јеврејски музеј Грчке, Центропа, ЈКПеВ,
Тераформинг
и
Јеврејски
музеј
Галиција) о јеврејској историји у свакој
од земаља. Овисеминари се одржавају
на различитим локацијама широм
партнерских земаља, како би се
проширила порука Хана пројекта.
Учесници
се
упознају
са
Хана
едукативним материјалима (укључујући
виртуелну учионицу и ДРАН) и подстичу
се да раде са овим материјалом.
Више о прошлим Хана семинарима
можете прочитати овде.

Ако си едукатор, библиотекар, архивиста
или студент, а желиш да учествујеш,
провери "Предстојеће догађаје" на Хана
интернет страници или на Хана Фејсбук
страници да би се пријавио.

Шта је следеће?
Поред предстојећих семинара које ће
организовати
Хана
пројектни
партнери, узбуђени смо због нашег
следећег састанка конзорцијума
партнера, који ће се одржати у Новом
Саду од 16. до 19. јуна 2022.
Тераформинг ће организовати панел
дискусије о актуелној борби против
антисемитизма
са
међународним
гостима као део догађаја који се
одвијају у граду као Европској
престоници културе 2022.
Радујемо
се
и
објављивању
документарног филма Хана, који
укључује
15-минутне
епизоде
о
јеврејској историји Атине, Хамбурга,
Дрездена, Новог Сада и Кракова.

Конзорцијум Хана пројекта

Омладински & Културни пројекат (ЈКПеВ) је
координатор Хана пројекта и основан је 2004. у
Дрездену,
Немачка.
ЈКПеВ
је
посвећен
образовању, култури и уметности промовишући
различитост, једнакост и инклузију и подстичући
грађански ангажман и друштвене иновације. Да
бисмо постигли наш циљ, осмишљавамо и
спроводимо
образовне
и
социокултурне
пројекте који подстичу међусекторску и
међудисциплинарну сарадњу широм Европе.
Удружење одржава културне и уметничке
активности и манифестације са циљем
културног обогаћивања града Дрездена.

Јеврејски музеј Галиција постоји да би се
чувало сећање на жртве Холокауста и неговала
јеврејска
култура
пољске
Галиције,
представљајући јеврејску историју из нове
перспективе
и
пружајући
иновативну
и
јединствену институцију која се налази у
Казимиерзу, некадашњем јеврејском округу
Кракова. Циљеви музеја су да оспори стереотипе
и заблуде типично повезане са јеврејском
прошлошћу у Пољској и да образује и Пољаке и
Јевреје о сопственој историји, истовремено их
охрабрујући да размишљају о будућности.

https://galiciajewishmuseum.org/en/

https://www.jkpev.de/en/
Јеврејски музеј Грчке основан је 1977. године са
циљем прикупљања, проучавања, чувања и
излагања артефаката који одражавају живот,
обичаје, историју и традицију грчких Јевреја.
Музеј има колекцију од више од 10.000 ретких
артефаката, богату библиотеку и фотографску
архиву и дао је значајан допринос проучавању и
очувању јеврејске традиције у Грчкој. Од 2000.
године,
у
блиској
сарадњи
са
грчким
Министарством образовања и Секретаријатом за
религију, ЈМГ је био међу првима у развијању
ефикасних програма за образовање о Холокаусту,
организовању семинара за обуку наставника и
допринео стварању нових садржаја за школске
уџбенике.
https://www.jewishmuseum.gr/en/

РеадЛаб је истраживачки центар који има за циљ да
генерише позитиван друштвени и одржив утицај кроз
иновације.
Окупља
мултидисциплинарни
тим
специјализованих
истраживача
из
области
инжењерства,
комуникационих
технологија,
образовања и друштвених и политичких наука са
дугогодишњим и међународним искуством у развоју
пројеката, управљању и имплементацији националних,
финансираних од стране ЕУ и међународних пројеката.

Основан 2000. године као непрофитни историјски
институт у Бечу и Будимпешти, Центропа је
интервјуисала 1.200 старијих Јевреја у централној и
источној Европи, тражећи од њих да са нама
поделе своје животне приче и породичне
фотографије. Кроз нашу онлајн базу података, као
и кроз кратке мултимедијалне филмове и путујуће
изложбе, повезујемо Европљане са европскојеврејском историјом 20. века – и међусобно кроз
студентска такмичења и семинаре за обуку
наставника. Од 2016. Центропа такође има
канцеларију у Хамбургу, Немачка.

https://www.centropa.org/en

Тераформинг је независна невладина и
непрофитна организација из Новог Сада у Србији,
посвећена промовисању и унапређењу едукације
о Холокаусту, антисемитизму, антициганизму и
другим облицима ксенофобије кроз едукацију и
програме информисања јавности.

https://terraforming.org/sr/

https://read-lab.eu/
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