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granicy. Tegoroczna edycja
Polski, Sło
roku. Program składa się z warsztatów online, wizyty studyjnej oraz 
konferencji zamykającej projekt. 
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Uczestnicy wezmą udział
Wybrani kandydaci będą uczestniczyć w
warsztatach online i wykładach
regionów. 
wywiadów, podstaw fotografii, wykonywania profesjonalnych nagrań i  
tworzenia 
zespoły, które wyruszą na spotkanie
społeczności. Podczas wizyty studyjnej zespoły zgromadzą materiały 
wizualne i nagrania dźwiękowe oraz przy
preprowadzone
konferencji w Berlinie
 

In Between? – Neighbours Meet in the 
Borderlands 

Nabór do szkoły letniej na pograniczu czeskim
słowackim i ukraińskim  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca

 
In Between? to projekt skierowany do osób zainteresowanych 
tematyką pogranicza. W tym roku zapraszamy do udziału studentów 
z krajów sąsiadujących, którzy stworzą zespoły po obu stronach 
granicy. Tegoroczna edycja odbędzie się na ter
Polski, Słowacji i Ukrainy w okresie od sierpnia do września 2021 
roku. Program składa się z warsztatów online, wizyty studyjnej oraz 
konferencji zamykającej projekt. In Between? realizowany jest 
corocznie od 2016 roku w formie bezpłatnej szkoły letniej, a jego 

izatorem jest European Network Remembrance and Solidarity 
(ENRS). Zapisy odbywają się do 20 czerwca.  

Zapraszamy do udziału studentów antropologii, dziennikarstwa, 
etnografii, historii, kulturoznawstwa, socjologii i kierunków pokrewnych

Studenci z Polski mają do wyboru jeden z następujących regionów 

badań: 

 Pogranicze polsko-słowackie (Nowy Sącz, Gorlice, Krynica) 

w terminie 27 lipca–7 sierpnia 

 Pogranicze polsko-ukraińskie (Lubaczów) 

w terminie 27 lipca–7 sierpnia 

 Pogranicze polsko-czeskie (Cieszyn) 

w  terminie 31 sierpnia –11 września 

 Pogranicze polsko-niemieckie (Świnoujście)

w  terminie 31 sierpnia –11 września 

Uczestnicy wezmą udział w dwuetapowym procesie rekrutacyjnym. 
Wybrani kandydaci będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych 
warsztatach online i wykładach ukazujących konteks
regionów. Program warsztatów obejmuje naukę przepr
wywiadów, podstaw fotografii, wykonywania profesjonalnych nagrań i  
tworzenia podcastów. Następnie grupa zostanie podzie
zespoły, które wyruszą na spotkanie z przedstawicielami lokalnych 
społeczności. Podczas wizyty studyjnej zespoły zgromadzą materiały 
wizualne i nagrania dźwiękowe oraz przygotują podcast dokumentujący 
preprowadzone rozmowy. Uczestnicy zaprezentują wyniki badań na 
konferencji w Berlinie, która odbędzie się w dniach 22
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2  UWAGA: Jeśli przekraczanie granic okaże się niemożliwe z powodu 
ograniczeń sanitarnych, zespoły będą pracować osobno i spotykać się 
online, aby stworzyć podcast, a konferencja może odbyć się online. 
 
Koszty warsztatów, wyżywienia i noclegów pokrywa organizator. 
Uczestnicy pokrywają jedynie koszty podróży do miejsca wizyty 
studyjnej. 
 
Szczegółowy opis programu i rekrutacji znajdą Państwo na stronach 
 https://enrs.eu/edition/in-between-2021 
oraz https://enrs.eu/edition/in-between-2021-1 
 
 

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które 

ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii 

Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu 

dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, 

Polska, Rumunia Słowacja i Węgry, a w jej gremiach doradczych zasiadają ponadto 

przedstawiciele Albanii, Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy i Gruzji.  www.enrs.eu 

 

Partnerzy programu:  

 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  
 Kreisau Initiative e.V. 
 Centrum Historii Zajezdnia. Ośrodek Pamięć i Przyszłość, 

Wrocław 
 Ústav pamäti národa (Instytut Pamięci Narodowej, Słowacja) 
 Free Range Productions 

 
Partnerzy lokalni: 
 

 Muzeum Kresów w Lubaczowie 
 Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-

Frankiwsku 
 Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm 

 
Program współfinansowany przez:  

 Program Europeans for Peace  
Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ)  

 

Partner technologiczny: 

 SONY 
 

 

 


