
Літні польові школи з вивчення Голокосту  

Європейської асоціації інфраструктури дослідження Голокосту 
2013 року. 

EHRI (Європейська асоціація інфраструктури дослідження Голокосту - 
European Holocaust Research Infrastructure) запрошує взяти участь в двох 
польових літніх школах по вивченню Голокосту в 2013 році. Європейський 
Союз надає фінансову допомогу в організації польових шкіл. 

Перша польова школа відбудеться за сприяння Меморіалу Шоа – Музею, 
Центру сучасної єврейської документації (Париж, Франція) – з 15-ого липня по 
2 серпня 2013 р. Друга школа відбудеться за допомоги мюнхенського Інституту 
сучасної історії (Берлін та Мюнхен, Німеччина) з 22 липня по 9 серпня 2013 р. 
Основною мовою спілкування на школах буде англійська, але загальне 
розуміння та сприйняття французької (в Парижі) або німецької (в Мюнхені) 
мови також необхідне. 

Під час польових шкіл розглядатимуться методи, джерела та стан досліджень 
історії Голокосту, а також дослідницькі теми випускників польової школи. 
Взяти участь запрошуються науковці з різних дисциплін (історики, соціологи, 
психологи, антропологи, й інші науковці, зацікавлені в темі Голокосту) і 
архівознавці. Кандидатам з Центральної та Східної Європи надається перевага. 
По 12 місць на кожну школу будуть надані на конкурсній основі. 

EHRI відшкодує витрати на подорож та проживання під час польової школи. 
Учасники відповідальні за оформлення віз, в разі необхідності. В 2013 році 
буде ще один прийом заявок на участь в двох польових школах, що пройдуть в 
Амстердамі та Єрусалимі в 2014 р. Програма всіх 4 шкіл буде приблизно 
однаковою: роль німецької еліти та звичайного населення в Голокості, останні 
досягнення в історіографії гетто та таборів смерті, а також участь і реакція 
місцевого населення на події Голокосту у Східній та Західній Європі. Поїздки 
до місць пам’яті, дослідницьких бібліотек та архівів також включені до 
програми польових шкіл.  

Всі матеріали мають бути подані англійською мовою. Заявка включає: 

• Заповнений бланк заявки. 
• Резюме (до 2 сторінок), включаючи дійсні публікації (за наявності). 
• Супровідний лист, в якому Ви укажете, чому хочете взяти участь в цій 
програмі, і що, на Вашу думку, Ви можете запозичити для свого проекту  
з польової школи. 

• Рекомендаційний лист від поважного вченого чи викладача, хто особисто 
знайомий з автором заявки. Рекомендаційний лист повинен включати 
загальну оцінку якості роботи кандидата. Лист може бути відправлений 
на електронну адресу, як відсканована копія (на бланку інституції, що 
представляє автор рекомендаційного листа, та його підпис) разом із 



заявкою, або ж особисто поважним вченим чи викладачем. Лист 
необхідно надіслати до кінцевого терміну подачі заявок. 

• Кандидат в заявці має вказати і другу особу, що рекомендуватиме 
кандидата. EHRI може безпосередньо зв’язатись з цією особою. 

Всі матеріали заявки можна надіслати на електронну адресу bennett@ifz-
muenchen.de у форматі DOC чи PDF. Просимо надсилати всі матеріали одразу. 
Кінцевий термін подачі заявок – 15 грудня 2012 року. Всі заявки, що надійдуть 
пізніше, не будуть розглянуті.  

Переможці конкурсу будуть названі в січні 2013 р. 

Більше інформації і бланк заявки. 

Якщо у Вас виникнуть питання, звертайтесь за електронною адресою 
bennett@ifz-muenchen.de 

Детальна інформація: http://www.ehri-project.eu/drupal/ehri-summer-schools 
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