
 

 

 

Proiectul „I was citizen of Stalin town” a fost finanţat de Uniunea 
Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” 

Componenta 1: "Memorie istorică europeană" 

 

În cadrul acestui proiect, au fost organizate 9 evenimente: 

 

Eveniment 1 – Organizarea cadrului de lucru – activitate pregătitoare 

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 12 persoane, membrii echipei de implementare, 2 din 
orașul Varna (Bulgaria), 2 din orasul Tirana (Albania), 2 din orașul Katowice (Polonia), 1 din orașul 
Dunaujvaros (Ungaria) și 4 din orașul Brașov (România)  

Locul/Data: Prima întâlnire a avut loc în data de 13 decembrie 2016 pe Skype, a II-a întâlnire a avut loc 
în data de 5 august 2017, la Râșnov, România 

Descriere succintă: Întâlnirile au fost consacrate cunoașterii membrilor echipelor de implementare și 
detalierea planului de lucru (stabilirea criteriilor pentru selectare membrilor echipelor stalin, finalizarea 
listei cu specificațiile pentru documentare, crearea paginilor de facebook de către fiecare partener). S-au 
stabilit: calendarul workshop-urilor și s-au făcut propuneri cu privire la înlocuirea wprkshop-ului de la 
Eisenhuttenstadt. 

 

Evenimentul 2 – Campania de documentare 

 

Evenimentul 2.1 – Campania de documentare Brașov (România), 01 februarie – 31 octombrie 2017 

 

Participare: Evenimentele organizate au permis implicarea a 5361 cetățeni - 4141 cetăţeni originari din 
oraşul Brașov (România) participanți la evenimente și 1220 persoane conștientizate prin intermediul 
campaniei. 
Locul/Data: evenimentele au avut loc la Brașov (România), în special în fostele cartiere muncitorești din 
perioada Orașului Stalin, în perioada 01 februarie – 31 octombrie 2017.  
Descriere succintă: Campania a fost consacrată recuperării memoriei cetățenilor care au trăit în perioada 
în care orașul Brașov a purtat numele de orașul Stalin, iar evenimentele s-au derulat astfel:  
Întâlniri organizate:  

- 9 mai 2017, Brașov, Romania, întâlnire cu studenții Facultății de Sociologie și Relații Publice din 
cadrul Universității Transilvania Brașov, la care au participat 30 de cetățeni din Brașov, România 
(22 studenți, 4 cadre didactice și 4 reprezentanți ai mass-media locală);  

Prezentări ale proiectului în cadrul unor evenimente externe acestuia:  
- 20 mai 2017, Brașov, România, prezentarea standului mobil personalizat al proiectului în Piața 

Sfatului, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor la care au participat 2551 cetățeni din Brașov, 
România. 

- 17 iunie 2017, Brașov, România, prezentarea proiectului cu ocazia spectacolului de teatru 
,,Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal", în prezența autorului piesei, M. Vișniec, la 
care au participat 343 de cetățeni din orașul Brașov, România și 7 cetățeni din SUA.  

- 19 octombrie 2017, Brașov, România, prezentarea proiectului în cadrul workshop-ului ,,Pledoarie 
pentru muzee ale comunismului în România" (organizatori Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Fundația Konrad Adenauer și Muzeul Județean de 
Istorie Brașov), la care au participat 30 de cetățeni din Romania 

Campanie de popularizare și strângere de obiecte:  
- 20 septembrie – 22 octombrie 2017, Brașov, România, itinerarea standului mobil personalizat al 

proiectului în fostele cartiere muncitorești din Brașov, activitate la care au participat peste 1000 
de cetățeni din Brașov. 

Modul de educație nonformală: 
- 2 – 27 octombrie 2017, organizarea unui modul de educație nonformală în 4 Școli gimnaziale din 

Brașov, România, la care au participat 170 de elevi și cadre didactice din orașul Brașov. 
Cercetare arhive: 

- Activitate desfășurată în perioada mai – iulie 2017, în Brașov, România, de către 10 specialiști. 
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Promovare proiect: 
- Expunerea standului mobil personalizat al proiectului în perioada 17 iunie – 20 septembrie 2017, 

în incinta Centrului Cultural Reduta din Brașov, România, a promovat proiectul în rândul a peste 
1000 cetățeni. 

- Crearea paginii de facebook a promovat proiectul în rândul unui număr de 220 urmăritori.  
 

Evenimentul 2.2 – Campania de documentare Katowice (Polonia), 01 februarie – 31 mai 2017 

 

Participare: Evenimentele organizate au permis implicarea a 737 cetățeni - 261 cetăţeni originari din 
oraşul Katowice (Polonia) participanți la evenimente și 476 persoane conștientizate prin intermediul 
campaniei. 

Locul/Data: Evenimentele au avut loc la Katowice (Polonia), în perioada 01 februarie – 31 mai 2017.  

Descriere succintă: Campania a fost consacrată recuperării memoriei cetățenilor care au trăit în perioada 
în care orașul Katowice a purtat numele de orașul Stalin, iar evenimentele s-au derulat astfel:  
Întâlniri organizate:  

- 14 martie 2017, întâlnire organizată în Katowice, Polonia, cu tema ,,When Katowice was 
Stalinogrod” cu participarea istoricilor Institutului Național de Memorie Istorică (INP), Dr. Adam 
Dziuby, Dr. Bogusław Tracz, Dr. Sebastian Rosenbaum, cu 50 de participanți. 

- 31 mai 2017, întâlnire organizată în Katowice, Polonia cu tema ,,Avant-garde in Stalinogrod”, în 
cadrul căreia a susținut o prelegere dna. Natalia Kruszyny, istoric de artă Muzeul de Istorie 
Katowice și la care au participat 30 de persoane. 

Prezentări ale proiectului în cadrul unor evenimente externe acestuia: 
- 28 martie 2017, prelegere prof. dr. Krystyna Heski-Kwaśniewicz de la Universitatea Silezia – 

„Gustaw Morcinek’s Works”, cu 60 de participanți. 
- 29 martie 2017, prezentarea cărții ,,Literature of the planned worlds. On Socialist Realistic Prose in 

Upper Silesia”, cu participarea autorului Dr. Katarzyna Kuroczka și a unor critici literari de la 
Universitatea Silezia din Katowice, la care au participat 30 de persoane. 

- 11 mai 2017, ,,Common Day of the Stalinists”, lector dr. Zygmunt Wozniczka de la Universitatea 
Silezia din Katowice; eveniment la care au participat 40 de persoane. 

- 17 mai 2017, Screening „Here Stalinogród”, regizat de Maciej Muzyczuk, la care au participat 30 de 
persoane. 

Cercetare arhive: 
- Activitate desfășurată în perioada februarie – mai 2017, în Katowice, Polonia, de către 21 

specialiști.  
Promovare proiect: 

- Urmare a promovării proiectului în mass-media locală au fost contactați și s-a discutat cu mai mult 
de 100 de persoane (martori și colecționari). 

- Crearea paginii de facebook a promovat proiectul în rândul unui număr de 376 urmăritori. 
 

Evenimentul 2.3 – Campania de documentare Varna (Bulgaria), 01 februarie – 31 mai 2017 

 

Participare: Evenimentele organizate au permis implicarea a 1199 cetățeni - 100 cetăţeni originari din 
oraşul Varna (Bulgaria) participanți activ la activități și 1100 persoane conștientizate prin intermediul 
campaniei. 

Locul/Data: evenimentele au avut loc la Varna (Polonia), în perioada 01 februarie – 31 mai 2017. 

Descriere succintă: Campania a fost consacrată recuperării memoriei cetățenilor care au trăit în perioada 
în care orașul Varna a purtat numele de orașul Stalin. În luna februarie a fost organizată o întâlnire pentru 
recrutarea voluntarilor, la care au participat 20 de persoane. Ca urmare a camapaniei peste 1000 de 
persoane au fost informate despre proiect și campania de colecționare a pieselor istorice. Crearea paginii 
de facebook a promovat proiectul în rândul unui număr de 174 urmăritori. 
Cercetare arhive: 
Activitate desfășurată în perioada februarie – mai 2017, în Varna, Bulgaria, de către 5 specialiști. 
 

Evenimentul 2.4 – Campania de documentare Kucova (Albania), 01 februarie – 31 mai 2017 

 

Participare: Evenimentele organizate au permis implicarea a 251 cetățeni din oraşul Kucova (Albania). 

Locul/Data: evenimentele au avut loc la Kucova (Albania), în perioada 01 februarie – 31 mai 2017. 

Descriere succintă: Campania a fost consacrată recuperării memoriei cetățenilor care au trăit în perioada 
în care orașul Kucova a purtat numele de orașul Stalin. Campania a debutat cu publicarea în presă a 



comunicatului de lansare a proiectului, în urma căruia s-a constituit un grup de voluntari care au abordat 
peste 50 de cetățeni ai orașului Kucova, 40 dintre aceștia contribuind cu materiale pentru expoziție. Ca 
urmare a campaniei peste 230 de persoane au fost informate despre proiect și campania de colecționare a 
pieselor istorice. Crearea paginii de facebook a promovat proiectul în rândul unui număr de 176 urmăritori. 
Cercetare arhive: 
Activitate desfășurată în perioada februarie – mai 2017, în Kucova si Tirana, Albania, de către 5 specialiști. 
 

Evenimentul 2.5 – Campania de documentare Dunaujvaros (Ungaria), 01 mai – 30 septembrie 2017 

 

Participare: Evenimentele organizate au permis implicarea a 500 cetățeni din oraşul Dunaujvaros, 
Ungaria. 
Locul/Data: campania s-a desfășurat în perioada 1 mai – 30 septembrie 2017, în Dunaujvaros, Ungaria. 
Descriere succintă: Campania de documentare a fost concentrată pe pagina Facebook ,,Am fost cetățean 
al orașului Stalin" ("Sztálinváros polgára voltam"). Pe durata campaniei, peste 350 de persoane au aflat 
despre campania de documentare, dintre acestea 100 de persoane au contribuit cu documente, obiecte, 
fotografii și mărturii la arhiva proiectului. Crearea paginii de facebook a promovat proiectul în rândul unui 
număr de 159 urmăritori.  
 

Evenimentul 3 – Școala de vară, Brașov, Râșnov, România, 01- 06 august 2017 

 

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 354 cetățeni, dintre care 6 originari din oraşul Katowice 
(Polonia), 2 din oraşul Kucova (Albania), 3 din orașul Tirana (Albania), 5 din orașul Varna (Bulgaria), 2 din 
orașul Dunaujvaros (Ungaria), 89 din orașul Brașov (România), 35 din orașul Râșnov (Romania), 3 din 
USA, 2 din UK, 2 din Georgia, 2 din Serbia, 25 din Republica Moldova și 178 din România. 

Locul/Data: evenimentul a avut loc la Râșnov si Brașov, România, în perioada 1-6 august 2018.  

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat unei dezbateri publice, organizată la Consiliul 
Județean Brașov, în data de 03 august 2017, a trei întâlniri de lucru între membrii echipelor de 
implementare, organizate la Râșnov, în datele de 2 și 5 august 2017, participării la două conferințe 
organizate în cadrul Festivalului de Film și Istorii Râșnov, în datele de 3 si 4 august 2017, unui tur 
tematic ,,Orașul Stalin” organizat în Brașov, în data de 02 august 2017, și unor vizite la obiectivele 
culturale și turistice din județul Brașov. 

 

Evenimentul 4 – Workshop, Katowice, Polonia, 29 august – 2 septembrie 2017 

 

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 89 de cetăţeni, dintre care 1 originar din oraşul Kucova 
(Albania), 2 din orașul Tirana (Albania), 4 din Brașov (România), 5 din Varna (Bulgaria), 6 din Dunaujvaros 
(Ungaria), 66 din Katowice (Polonia) și 5 din Oświęcim (Polonia). 

Locul/Data: evenimentul a avut loc la Katowice, Polonia, în perioada 29 august – 2 septembrie 2017. 

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat unei dezbateri publice, organizată la Centrul 
Educațional Przystanek din Katowice, în data de 30 august 2017, unei întâlniri de lucru între membrii 
echipelor de implementare, organizate la Katowice, în data de 1 septembrie 2017, unui tur tematic 
,,Orașul Stalin” organizat în Katowice, în data de 30 august 2017, unei vizite la Memorialul Auschwitz – 
Birkenau, organizată în data de 31 august 2017 și unor vizite la obiectivele culturale și turistice din 
Katowice.  

Peste 700 de persoane au fost informate despre derularea proiectului și organizarea dezbaterii prin 
tipărirea si distribuirea a 700 flyere.  

 

Evenimentul 5 – Workshop, Tirana/Kucova, Albania, 12 – 16 septembrie 2017 

 

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 75 de cetăţeni, dintre care 5 originari din oraşul Katowice 
(Polonia), 5 din oraşul Varna (Bulgaria), 2 din Dunaujvaros (Ungaria), 3 din Brașov (România), 2 din 
București (România), 28 din Kucova (Albania) și 30 din Tirana (Albania). 

Locul/Data: evenimentul a avut loc la Kucova și Tirana, Albania, în perioada 12 – 16 septembrie 2017 

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat unei dezbateri publice, organizată la Biblioteca 
Centrală a orașului Kucova și unui tur tematic ,,Orașul Stalin" în orașul Kucova, în data de 15 septembrie 
2017, unei întâlniri de lucru între membrii echipelor de implementare, organizate la Tirana, în data de 13 
septembrie 2017, unui tur tematic organizat în Tirana care a cuprins vizite la institutii de cultură și 
participarea la 2 prelegeri susținute de un fost deținut politic și specialiști în istorie, în data de 13 



septembrie 2017, și vizitarea sitului istoric protejat UNESCO de la Berat, organizată în data de 15 
septembrie 2017. 

 

Evenimentul 6 – Workshop, Varna, Bulgaria, 25 – 29 septembrie 2017 

 

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 85 de cetăţeni, dintre care 4 originari din oraşul Katowice 
(Polonia), 3 din Dunaujvaros (Ungaria), 4 din Brașov (România), 2 din Kucova (Albania) și 72 din oraşul 
Varna (Bulgaria). 

Locul/Data: evenimentul a avut loc la Varna, Bulgaria, în perioada 25 - 29 septembrie 2017 

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat unei dezbateri publice, organizată în sala de 
conferințe a Universității de Management din Varna, în data de 27 septembrie 2017, unei întâlniri de 
lucru între membrii echipelor de implementare, organizate la Varna, în data de 28 septembrie 2017 și 
unui tur tematic organizat în Varna, care a cuprins vizite la institutii de cultură și participarea la o 
prelegere despre ,,Bulgaria în timpul stalinismului”, în data de 26 septembrie 2017.  

Peste 150 de persoane au fost informate despre derularea proiectului și organizarea dezbaterii prin 
tipărirea și distribuirea a 150 flyere 

 

Evenimentul 7 – Workshop, Dunaujvaros, Ungaria, 24 - 28 octombrie 2017 

 

Participare: Evenimentul a permis întrunirea a 140 de cetăţeni, dintre care 4 originari din oraşul Katowice 
(Polonia), 4 din oraşul Varna (Bulgaria), 5 din Brașov (România), 3 din Kucova (Albania) și 124 din 
Dunaujvaros (Ungaria),. 

Locul/Data: evenimentul a avut loc la Dunaujvaros, Ungaria, în perioada 24 - 28 octombrie 2017 

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat unei dezbateri publice, organizată la Dunaujavros, în 
data de 26 octombrie 2017, unei întâlniri de lucru între membrii echipelor de implementare, organizate la 
Dunajvaros, în data de 27 octombrie 2017, unui tur tematic ,,Orașul Stalin” organizat în Dunaujvaros, în 
data de 26 octombrie 2017, și unei vizite tematice la Budapesta care a cuprins vizita la Casa Terorii și 
Parlamentul maghiar, organizată în data de 27 octombrie 2017.  

 

Evenimentul 8 – Expoziția, Brașov, România, 6 – 9 noiembrie 2017 

 

Participare: Evenimentul organizat pentru deschiderea expoziției tematice a proiectului a permis întrunirea 
a 70 de cetăţeni, dintre care 1 originar din oraşul Katowice (Polonia), 1 din oraşul Varna (Bulgaria), 1 din 
Kucova (Albania),1 din Dunaujvaros (Ungaria) și 66 din Brașov (România). 
Locul/Data: Evenimentul a avut loc la Muzeul Județean de Istorie Brașov, România, în perioada 6 - 9 
noiembrie 2017. 

Descriere succintă: Evenimentul a fost consacrat, în principal deschiderii expoziției finale organizată în 
cadrul proiectului. În cadrul evenimentului de deschidere, fiecare reprezentant al echipelor Stalin a vorbit 
despre importanța proiectului european pentru comunitățile lor, rezultatele proprii și dorința de a asigura 
continuitatea proiectului. De asemenea, invitații din străinătate au avut posibilitatea să interacționeze cu 
participanții la vernisaj oferind informații suplimentare despre orașul lor în perioada stalinistă sau 
comentând conținutul expoziției. 

Pe lângă participarea la deschiderea expoziției, invitații străini au participat la o vizită tematică în 
București. În data de 7 noiembrie 2017, ei au vizitat Casa Poporului, cel mai reprezentativ monument al 
comunismului românesc (în prezent, Palatul Parlamentului), Penitenciarul Jilava – Fortul 13, una dintre 
închisorile reprezentative pentru regimul comunist, îndeosebi în perioada stalinistă, și Muzeul Național 
Cotroceni, fostă reședință regală transformată în perioada stalinistă în palat al pionierilor.  

Pe perioada proiectului, expoziția a fost vizitată de peste 2000 vizitatori.  

Pentru promovarea expozitiei a fost realizat un catalog al proiectului tipărit și distribuit către 300 de 
beneficiari. 

 

Evenimentul 9 – Expoziții temporare 

Evenimentul 9.1 – Expoziție Dunaujvaros, Ungaria, 24 octombrie – 24 noiembrie 2017 

 

 

 



 

Participare: Pe perioada expunerii expoziția a fost vizitată de peste 500 cetățeni din Dunaujvaros, 
Ungaria. 

Locul/Data: Expoziția a fost organizată la Universitatea din Dunaujvaros (Ungaria), în perioada 24 
octombrie – 24 noiembrie 2017. 

Descriere succintă: Expoziția a fost deschisă în data de 26 octombrie 2017, în cadrul workshopului 
organizat la Dunaujvaros. Expoziția conține aproape 100 de artefacte staliniste, fotografii, cupe, obiecte, 
scrieri politice etc., care au fost oferite organizatorilor de către cetățeni locali și Muzeul Intercisa 
Dunaújváros. 

 

Evenimentul 9.2 – Expoziție Kucova, Albania, 24 noiembrie – 8 decembrie 2017 

 

Participare: Realizare expoziției a fost posibilă cu implicarea a 40 de cetățeni ai orașului Kucova, 
Albania, care au donat documente. 

Locul/Data: Expoziția a fost organizată la Biblioteca orașului Kucova (Albania), în perioada 24 noiembrie 
– 8 decembrie 2017 

Descriere succintă: Expoziția a fost deschisă în data de 24 noiembrie 2017 și conține aproape 18 
fotografii din perioada în care orașul Kucova a purtat numele Stalin. Pentru promovarea proiectului au 
fost realizate și distribuite 300 exemplare catalog al proiectului. 

 

Evenimentul 9.3 – Expoziție Katowice, Polonia 

 

Participare: Pe perioada expunerii expoziția a fost vizitată de peste 3.500 cetățeni din Katowice, 
Polonia. 

Locul/Data: Expoziția a fost deschisă la Galerii Miasta Ogrodów din Katowice (Polonia), în data de 20 
decembrie 2017 

Descriere succintă: Expoziția cuprinde suveniruri, obiecte personale, mărturii, fotografii, documente, 
cărți poștale, articole de presă din perioada respectivă. Obiectele expuse au fost achiziționate de la 
persoane fizice, au fost împrumutate sau provin din colecțiile unor instituții, inclusiv din colecția Muzeului 
de Istorie din Katowice, care s-a implicat în realizarea expoziției. 

 


