Evropa za
državljane
Projekt »Biti begunec: Evropska zgodba« je financirala
Evropska unija v okviru programa »Evropa za državljane«
V okviru tega projekta je bilo organiziranih 6 dogodkov :
Dogodek 1
Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje več kot 110 državljanov, vključno s 96 udeleženci iz
Slovenije, tremi iz Avstrije in tremi iz Hrvaške, dvema iz Bosne in Hercegovine, enim iz
Nemčije in Srbije, dvema iz Rusije in dvema iz Francije.
Kraj/datum: Dogodek je potekal v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani
(Slovenija) od 8. 2. 2018 do 25. 3. 2018.
Kratek opis: Dogodek je bil posvečen predstavitvi ciljev, dejavnosti in rezultatov (publikacija,
razstava in pedagoško delo) projekta širši slovenski javnosti. Muzej novejše zgodovine
Slovenije v Ljubljani (slovenska partnerska organizacija) ga je pripravil v sodelovanju z
Avstrijsko akademijo znanosti na Dunaju (pobudnico projekta). Del projekta je bilo tudi
odprtje razstave z naslovom Biti begunec: Evropska zgodba 8. februarja, na slovenski državni
praznik. Razstava je obsegala petnajst predmetov s pripadajočimi zgodbami beguncev v
Evropi dvajsetega stoletja. Istega dne je bila za dijake in dijakinje Gimnazije Škofja Loka
izvedena zgodovinska delavnica na temo »Biti begunec«, ki ji je sledila diskusija. Delavnico sta
vodila predstavnika Avstrijske akademije znanosti dr. Anisa Hasanhodžić in mag. Rifet
Rustemović. Dijaki in dijakinje so podali povratne informacije o obravnavani temi in razstavi
ter predstavili svoj prispevek k projektu – film na temo begunskih pripovedi, ki so ga pripravili
pod mentorstvom ge. Urške Purg, kustosinje v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Dogodek 2
Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje več kot 63 državljanov, od katerih jih 56 prihaja iz
Hrvaške, dva iz Avstrije, dva iz Srbije, en državljan iz Slovaške ter dva iz Bostona, ZDA.
Kraj/datum: Dogodek je potekal v Pomorskem in zgodovinskem muzeju hrvaškega
primorja na Reki (Hrvaška) od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018.
Kratek opis: Dogodek je bil posvečen predstavitvi ciljev, dejavnosti in rezultatov (publikacija,
razstava in pedagoško delo) projekta širši hrvaški javnosti. Pomorski in zgodovinski muzej
hrvaškega primorja (hrvaška partnerska organizacija) ga je pripravil v sodelovanju z Avstrijsko
akademijo znanosti (pobudnico projekta). V okviru projekta je 5. marca potekala otvoritev
razstave (hrvaško: Biti izbjeglica: europski narativ), na kateri je bilo v prostorih hrvaške
partnerske organizacije predstavljenih petnajst predmetov s pripadajočimi zgodbami
beguncev v Evropi dvajsetega stoletja. Dijaki in dijakinje Reške prve hrvaške gimnazije so se
udeležili odprtja razstave in sodelovali na zgodovinski delavnici na temo begunstva, ki ji je
sledila diskusija. Delavnico sta vodila predstavnica Avstrijske akademije znanosti dr. Anisa
Hasanhodžić in muzejski kustos Ivo Mileusnić. Za dijake nekaj hrvaških srednjih šol so bili
organizirani vodeni ogledi razstave.

Dogodek 3
Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje več kot 121 državljanov, od tega 114 udeležencev
prihaja iz Srbije, trije iz Avstrije, dva iz Slovenije, eden iz Grčije in eden iz Bosne in
Hercegovine.
Kraj/datum: Dogodek je potekal v Vojvodinskem muzeju v Novem Sadu (Srbija) od 26. 3.
2018 do 9. 4. 2018.
Kratek opis: Dogodek je bil posvečen predstavitvi ciljev, dejavnosti in rezultatov (publikacija,
razstava in pedagoško delo) projekta širši srbski javnosti. Vojvodinski muzej (srbska
partnerska organizacija) ga je pripravil v sodelovanju z Avstrijsko akademijo znanosti
(pobudnico projekta). Del projekta je bila razstava (srbsko: Biti izbeglica: evropski narativ), na
kateri je bilo s petnajstimi predmeti predstavljenih petnajst evropskih zgodb beguncev iz
dvajsetega stoletja, poleg tega pa tudi predmeti, ki prikazujejo zgodovino begunstva in

begunskih poti, ki jih hrani Vojvodinski muzej. Razstavo je 26. marca v imenu avstrijske
ambasade v Srbiji otvoril dr. Johannes Irschik, direktor Avstrijskega kulturnega foruma v
Beogradu. Dijaki in dijakinje srednje šole Jovana Jovanivića Zmaja so sodelovali na
zgodovinski delavnici na temo begunstva, ki ji je sledila živahna diskusija. Delavnico sta vodila
predstavnika Avstrijske akademije znanosti dr. Anisa Hasanhodžić in mag. Rifet Rustemović.

Dogodek 4
Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje več kot 93 državljanov, vključno z 89 udeleženci iz
Bosne in Hercegovine, dvema udeležencema iz Avstrije, enega iz Poljske in enega iz Francije
oz. Kanade.
Kraj/datum: Dogodek je potekal v Muzeju vzhodne Bosne v Tuzli (Bosna in Hercegovina)
od 9. 4. 2018 do 9. 5. 2018.
Kratek opis: Dogodek je bil posvečen predstavitvi ciljev, dejavnosti in rezultatov (publikacija,
razstava in pedagoško delo) projekta širši bosensko-hercegovski javnosti. Muzej vzhodne
Bosne (bosensko-hercegovska partnerska organizacija) ga je pripravil v sodelovanju z
Avstrijsko akademijo znanosti (pobudnico projekta). V okviru projekta je 9. aprila 2018
potekala otvoritev razstave (bosansko: Biti izbjeglica: evropski narativ) petnajstih predmetov
in z njimi povezanih begunskih zgodb dvajsetega stoletja. Otvoritve so se udeležili dijaki in
dijakinje šole Srednja građevinska škola iz Tuzle, ki so sodelovali na zgodovinski delavnici na
temo begunstva, ki je vključevala diskusijo na temo delavnice in razstave. Delavnico sta vodila
predstavnika Avstrijske akademije znanosti dr. Anisa Hasanhodžić in mag. Rifet Rustemović. V
muzeju so pripravili številne vodene oglede razstave za osnovno- in srednješolce ter študente
iz Bosne in Hercegovine.

Dogodek 5
Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje več kot 106 državljanov, vključno s 87 udeleženci iz
Avstrije, štirimi iz Slovenije, tremi iz Srbije ter po dvema udeležencema iz Bosne in
Hercegovine, Nemčije, Hrvaške in Sirije ter s po enim udeležencem iz Poljske, Združenega
kraljestva, Italije in Turčije.

Kraj/datum: Dogodek je potekal v Dunajskem muzeju na Dunaju (Avstrija) in naj bi
potekal med 16. 5. 2018 in 16. 6. 2018, a je bil podaljšan do 13. 1. 2019.
Kratek opis: Dogodek je bil posvečen predstavitvi ciljev, dejavnosti in rezultatov projekta širši
avstrijski javnosti. V Dunajskem muzeju (avstrijska partnerska organizacija) je 16. maja 2018
potekala otvoritev razstave (Fluchtspuren/What Remains: Traces of Refugees), ki so jo pripravili
v sodelovanju z Avstrijsko akademijo znanosti (pobudnico projekta). Pred otvoritveno
slovesnostjo je v muzeju potekala okrogla miza na temo evropskih begunskih zgodb, na
kateri so sodelovali predstavniki vseh partnerskih organizacij in posebni gostje. Javnosti so
bili predstavljeni cilji in rezultati projekta, vključno s publikacijo Biti begunec: Evropska zgodba
(Being a Refugee: A European Narrative), pedagoškimi dejavnostmi in razstavami, ki so jih
pripravile države partnerice. Dijaki in dijakinje gimnazije Gymnasium Draschestraßse
dunajskega 23. okrožja so 17. maja sodelovali na zgodovinski delavnici in delili svoje vtise o
razstavi. Delavnico sta s predstavnikom Dunajskega muzeja mag. Gerhardom Milchramom
pripravila predstavnika Avstrijske akademije znanosti dr. Anisa Hasanhodžić in mag. Rifet
Rustemović. Razstava v sklopu projekta naj bi trajala štiri tedne, vendar je bil datum zaključka
prestavljen na januar 2019 po vključitvi projekta in razstave v uradni kulturni vodič, ki je nastal
kot posledica avstrijskega predsedovanja Evropskemu svetu (med julijem in decembrom
2018). Dunajski muzej in Avstrijska akademija znanosti v ta namen pripravljata dodane
dogodke in vodene oglede razstave.

Dogodek 6
Udeležba: Dogodek je omogočil srečanje več kot 27 državljanov, vključno z 10 udeleženci iz
Ukrajine, devetimi iz Poljske in tremi iz Avstrije ter po enim udeležencem iz Georgie v ZDA,
Združenega Kraljestva, Belorusije, Kazahstana in Jordanije.
Kraj/datum: Dogodek je potekal na Univerzi Lazarski v Varšavi (Poljska) 22. 6. 2018.
Kratek opis: Dogodek je bil posvečen predstavitvi ciljev, dejavnosti in rezultatov projekta širši
poljski javnosti. Univerza Lazarski (poljska partnerska organizacija) je dogodek pripravila v
sodelovanju z Avstrijsko akademijo znanosti (pobudnico projekta). Predstavnika Avstrijske
akademije znanosti, dr. Anisa Hasanhodžić in mag. Rifet Rustemović, sta udeležencem
predstavila dejavnosti projekta in izpostavila cilje in rezultate projekta. Predstavila sta tudi

begunske zgodbe, ki jih prikazuje razstava, in projektno publikacijo o evropskih begunskih
zgodbah. Poleg tega je dr. Christopher Lash govoril o izkušnji begunstva v poljski zgodovini.
Dogodek se je zaključil z diskusijo, ki se je osredotočala na evropsko begunsko krizo
enaindvajsetega stoletja, se dotaknila evropske politike, pogledov ter odnosa državljanov do
nje in s tem povezala zgodovinske pripovedi s trenutnimi izkušnjami begunstva in izzivi, s
katerimi se soočamo.

Nadaljnji dogodki
Predstavitve projekta potekajo tudi po njegovem uradnem zaključku. Na primer 10. julija
2018 je bil projekt predstavljen na Univerzi v Leipzigu (Nemčija), ki je bila poleg Univerze v
Tübingenu ena izmed partnerskih organizacij projekta v Nemčiji. Glede na precejšnje
zanimanje, ki ga projekt zbuja, so v prihodnosti načrtovani še drugi dogodki.
Opozorilo: Ta projekt podpira oddelek za kulturo avstrijskega zveznega kanclerstva.

