
Место:  Архив Војводине 
 Жарка Васиљевића 2 А, Нови Сад 
Датум:  21. април 2020. године 
Време:  14.00 – 18.00 часова 

Пројекат „Холокауст, европске вредности и локални архиви” развили су и воде Архив Војводине и 
НВО Тераформинг из Новог Сада. Циљ пројекта је стварање и имплементирање специфичне 
одрживе методологије за развој иновативаних приступа архивској педагогији у локалним 
архивима. Сврха овог рада је оснаживање и подизање квалитета архивистике са фокусом на 
локалну историју и локалну грађу која ће послужити као база за стварање едукативних програма о 
животу пре и за време Холокауста, за инкорпорисање архивске педагогије у свакодневни рад 
локалних архива према јавности, школама и установама културе, као и за представљање локалних 
микроисторија међународној јавности.  

Током следећа 24 месеца, партнери из Србије, Аустрије, Мађарске, Немачке, Пољске, Словачке и 
Чешке, као и учесници из Израела, Велике Британије, Сједињених Америчких Држава, Норвешке, 
Грчке и Холандије, у сарадњи са локалним јеврејским и ромским заједницама, размениће искуства 
кроз низ радионица и конференција, и кроз имплементацију овог програма подржати мрежу 
архива у АП Војводини. Сакупљена искуства биће представљена у публикацији која ће послужити 
као база за имплементацију оваквих програма у другим деловима Европе. У сарадњи са 
Фондацијом „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ пројекат је уклопљен у програм 
Европска престоница културе 2021. 

У току овог процеса, на бази локалне архивске грађе развићемо едукативне графичке новеле о 
животу у различитим деловима Војводине пре Другог светског рата, као и о временима окупације, 
страдања и отпора. У сарадњи са локалним архивима и другим актерима образовања и културе, 
ови материјали биће уклопљени у образовне програме са циљем да послуже за борбу против 
искривљења и манипулације историјом, да подрже и промовишу историјско знање и културу 
сећања на Холокауст, Самударипен и друге злочине и масовна кршења људских права почињених 
током Другог светског рата, који су обележили двадесети век. 

Сећање на ове догађаје, као и историјске лекције које су произашле из искустава Другог светског 
рата, представљају темељ савремених европских вредности - Европе која ставља човека у центар, 
кроз владавину права, демократију и основна људска и грађанска права.  

МЕЂУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА - KICKOFF EVENT



ПАРТНЕРИ 
 
 
• Архив Војводине  

• Тераформинг  

у партнерству са архивима:  

• Историјски архив Града Новог Сада  

• Историјски архив Сомбор  

• Историјски архив Суботица  

и међународним партнерима:  

• Музеј јеврејске културе из Братиславе  

• Мађарски национални архив  

• Меморијални центар Холокауста у Будимпешти  

• Фондација „Хуманост у акцији” из Пољске  

• Јеврејски музеј из Прага  

• Аролсен архив из Немачке  

• Аустријски документациони центар из Беча  

и локални партнери из Србије:  

• Јеврејска општина Нови Сад  

• Ромска редакција РТВ  

• Фондација Нови Сад – Европска престоница културе 2021  

• УДИ EUROCLIO из Београда  

Архив Војводине је основан 1926. године 
као Државна архива у Новом Саду. Данас 
је то јавна установа која евидентира, преу-
зима, штити, сређује, обрађује, објављује и 
омогућује јавну доступност архивске гра-
ђе на територији АП Војводине. Архив има 
развијену издавачку и изложбену делат-
ност, као и активну сарадњу са међуна-
родним архивима, музејским и научним 
установама. Архив Војводине је 2013. 
године стекао статус установе од нацио-
налног значаја на основу Одлуке Владе 
Републике Србије.  
Као централна архивска институција АП 
Војводине, са 69 запослених, Архив 
Војводине предводи мрежу градских 
архива у Војводини. 

www.arhivvojvodine.org.rs

Тераформинг је непрофитна НВО из Новог 
Сада посвећена промоцији и унапређењу 
образовања о Холокаусту и другим 
страдањима за време Другог светског 
рата, као и борби против антисемитизма, 
антициганизма, и других облика ксенофо-
бије. У сарадњи са институцијама широм 
света Тераформинг развија  педагошке 
методе и наставне материјале спајајући 
најбоља искуства савремене педагогије 
са  новим медијима, организује међуна-
родне пројекте и програме размене, 
оснажујући образовање, истраживање и 
културу сећања у Србији.  
Тераформинг је награђен престижним 
признањем  Јехуда Бауер грант Међуна-
родне алијансе за сећање на Холокауст 
(IHRA). 

www.terraforming.org

Пројекат су развили и 
воде Архив Војводине 
и Тераформинг



ПРОГРАМ 

14.00  Отварање и поздравни говори 

14.30  22. април – Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида  
  и других жртава фашизма у Другом светском рату, и 
  21. април – Yom HaShoah – Дан сећања на Холокауст у Израелу  

15.00  Презентација пројекта „Холокауст, европске вредности и локална  
  историја”, као и презентација партнерских организација  

15.45   Пауза за кафу 

16.00   Историјска грађа о Холокаусту, образовање и  
  борба против искривљења и манипулације историје 

16.30  Локална грађа и глобална историјска наука: значај микроисторија  
  за разумевање европског карактера Холокауста  

17.00   Савремени изазови и пораст антисемитизма, антициганизма  
  и других облика ксенофобије у Европи 

17.30   Дискусија 

18.00  Крај програма

* имена предавача из међународних партнерских  
организација биће објављена накнадно



 

Пројекат је финансиран кроз подршку • Међународне алијансе за сећање на Холокауст • Федералног 
министарства образовања, науке и истраживања Републике Аустрије • Министарства културе и информација 
Републике Србије • Влада Чешке, Мађарске, Пољске и Словачке кроз Вишеград грант Међународне 
вишеградске фондације.


