A GUL-15/16-A PÁLYÁZAT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
Projektadatok
A projekt címe:
A projektmegvalósítás kezdete:
A projektmegvalósítás fizikai befejezése:
Az elnyert támogatás összege (Ft)
A projekt elszámolt költségei összesen (Ft)
Az esetleges önrész aránya (%)

„Ameddig a lábam bírja” – Mindennapok a
Gulágon című konferencia
2016. 08. 01.
2017. 02. 25.
500.000
600.000
16,7 %

A megvalósult projekt általános bemutatása
Kérjük, jelölje, hogy a kiírásban meghatározott tevékenységek közül mely(ek)
megvalósítására került sor.
országos és/vagy nemzetközi konferenciák szervezése és lebonyolítása
helyi konferenciák szervezése és lebonyolítása
megemlékezések, rendhagyó történelemórák szervezése
emlékmenetek, emlékzarándoklatok, kegyeleti és tanulmányutak szervezése
oktatási projektek megvalósítása
történészek, múzeumpedagógusok továbbképzése az emlékév témájában
regionális és helytörténeti kutatások

Kérjük, röviden foglalja össze a megvalósult
projektet. Amennyiben számszerűsíthető
célértéket adott meg, kérjük, vegye bele ezt
is összefoglalásába.

X

Az „Ameddig a lábam bírja” – Mindennapok
a Gulágon című konferencia előkészítése (az
előadók felkérése, részletes program
összeállítása,
meghívók,
szóróanyagok
elkészítése,
előzetes
sajtóanyag
összeállítása) 2016 szeptemberében és
októberében
zajlott.
A
konferencia
lebonyolítására 2016. november 10-én 11
órától az Emlékpont előadótermében került
sor. A 8 történész előadó legújabb kutatási
eredményeit ismertette a GULAG és a GUPVI
táborok világáról, a Magyarországról
elhurcolt magyar és német lakosság
szenvedéseiről. A rendezvényen szakmai
közönség (10 történész és történelemtanár),
valamint 70 középiskolás diák vett részt.
A konferencián elhangzott előadások egy
részének írott változatát – kiegészítve két
visszaemlékező egyéni történetével és két, a
németek
szenvedéstörténetéről
szóló
szaktanulmánnyal – 120 oldalas, 200
példányban elkészült konferenciakötetben
jelentettük meg 2017 februárjában.

Esetleges eltérések indoklása
Nevezze meg, milyen megvalósult művet,
alkotást (konferenciakötet, absztrakt,
programfüzet, oktatási segédlet stb.) nyújt
be a szakmai beszámoló mellékleteként.

1. „Ameddig a lábam bírja” - Mindennapok a
Gulágon című konferencia programfüzete
2. Miklós Péter (szerk.): Mindennapok a
Gulágon című, 120 oldalas konferenciakötet
3. A konferenciáról és a könyvbemutatóról
készült fényképek.

Megvalósított programok
1. program
A megvalósítás helyszíne:
A program célja:

A konkrét program, esemény leírása:

Bevont szakértők, előadók, partnerek:

Emlékpont (6800 Hódmezővásárhely,
Andrássy út 34.)
Az Emlékpont 2016. november 10-én helyi
konferenciát szervezett a szovjet és a
közép-európai táborok világáról, a
Magyarországról Gulág/Gupvi táborokba
elhurcoltakról.
Célunk az volt, hogy Hódmezővásárhely
történelem szakos tanárai és érettségire
készülő középiskolás diákjai felé
eljuttassuk az emlékév üzenetét, hogy a
história ezen fejezete ne legyen
„elhallgatott történelem”. Véleményünk
szerint a program az előzetes tervek szerint
zajlott és célkitűzéseit megvalósította.
A 2016. november 10-én „Ameddig a lábam
bírja” - Mindennapok a Gulágon címmel
megrendezett tudományos konferencián a
téma 8 szakavatott történész-kutatója 2020 perces előadást tartott. A témakörök
igen sokrétűek voltak. A közönség halhatott
a táborrendszerekről, a kommunista
diktatúra erőszak-értelmezéséről, és az
erdélyi magyarok, valamint a
magyarországi németek elhurcolásáról is.
Az előadásokat a Németh László
Gimnázium, az Eötvös József, a Gregus Máté
és a Kalmár Zsigmond Szakképző Iskolák
diákjai, az Emlékpont történészei, valamint
a hódmezővásárhelyi történelemtanárok is
érdeklődéssel hallgatták. A rendezvényt
büféebéd zárta.
Dr. Bagi Zoltán Péter PhD
történész, főlevéltáros, Magyar Nemzeti
Levéltár Csongrád Megyei Levéltára
(Szeged)
A balmazújvárosi németség és a malenkij
robot
Dr. Bank Barbara PhD
történész, bizottsági tag, Nemzeti

Emlékezet Bizottsága (Budapest)
Táborrendszerek
Dr. Fábián Borbála PhD
történész, Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal Szak- és
Felnőttképzési Kutatócsoportja (Baja)
Az észak-bácskai határsáv az 1950-es
években
Prof. Dr. Ö. Kovács József
egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Bölcsészet és
Társadalomtudományi Kar (Piliscsaba)
A kommunista diktatúra erőszakértelmezése a Gulág-történetek
bevonásával
Dr. Muradin János Kristóf PhD
adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem
Erdélyi magyarok a szovjet lágervilágban. A
fogság mindennapjainak tárgyi emlékei
Dr. T. Molnár Gizella PhD
intézetvezető főiskolai tanár, Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet
Sváb asszonyok a Gulágon
Dr. Miklós Péter PhD
intézményvezető, Emlékpont
Dél-magyarországi németek szovjet
munkatáborokban
Hajagos Csaba
történész-muzeológus - Kecskeméti Katona
József Múzeum
A kollektív emlékezet és az oral history. A
hajósi sváb parasztság elhurcolása 1945ben
2. program
A megvalósítás helyszíne:
A program célja:

Emlékpont (6800 Hódmezővásárhely,
Andrássy út 34.)
A 2016. november 10-én megrendezett
konferencia előadásait, két Gulágot megjárt
fogoly visszaemlékezését, valamint két, a
magyarországi németség üldöztetését
bemutató szaktanulmányt felhasználva az
Emlékpont 120 oldalas, 200 példányban
kiadott tanulmánykötetet jelentetett meg. A
kötet segítségével a múzeum látogatói és

A konkrét program, esemény leírása:

Bevont szakértők, előadók, partnerek:

meghívott vendégei tovább bővíthetik
ismereteiket a málenkij robotról és a
Gulág/Gupvi táborokról.
A „Mindennapok a Gulágon” című
tanulmánykötet bemutatójára 2017.
február 24-én, a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapjához kapcsolódva
került sor.
Dr. Miklós Péter intézményvezető
(Emlékpont), a sajtó képviselői

3. program
A megvalósítás helyszíne:
A program célja:
A konkrét program, esemény leírása:
Bevont szakértők, előadók, partnerek:
(Amennyiben további programok valósultak meg, kérjük, a fenti táblázat másolásával bővítse a
dokumentumot.)
Kelt: Hódmezővásárhely, 2017. március hó 23. nap
……………………………………….
Aláírás

