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Unde găsim istoria? 
 
 

 
De regulă, primele lucruri care îţi trec prin minte atunci când auzi cuvântul „istorie” pot 
fi materia de la şcoală, manuale, arhive sau filme despre persoane celebre. În realitate 
istoria e mai mult decât atât. Poţi să o găseşti oriunde, de la parcul prin care treci 
venind de la şcoală, la strada pe care locuieşti şi până la şcoala în care înveţi. Până şi 
întâmplările pe care părinţii sau bunicii le-au trăit demult şi pe care le povestesc 
reprezintă istorie. Scrisori, vederi, jurnale, albume foto – toate relevă aspecte ale 
trecutului.  
 
Participarea într-o competiţie de cercetare istorică de tip EUSTORY vă aduce în prim-
plan posibilitatea de a căuta trecutul într-un mediu cu care sunteţi familiar. Pe măsură 
ce parcurgeţi calea cunoaşterii prin istorie, veţi găsi acele evenimente care au avut 
impact asupra regiunii în care vă aflaţi şi asupra familiei voastre. Veţi descoperi de ce 
oamenii gândeau într-un fel şi nu în altul şi cum au survenit schimbările. Veţi înţelege 
influenţa pe care trecutul încă o are asupra vieţii persoanelor din comunitatea voastră. 
În fine, prin munca voastră, veţi contribui la cunoaşterea şi înţelegerea generală a 
istoriei. 
 
Unul din lucrurile palpitante este să găseşti persoanele care stau „în spatele” 
evenimentelor – nu „personalităţile”, ci „oamenii normali” care sunt întotdeauna parte 
a istoriei şi care transmit într-o manieră sau alta istoria.  
 
Fii atent la detalii! Panourile din oraş sau de pe stradă conţin informaţii despre 
evenimente sau indivizi, care, de asemenea, pot constitui puncte de plecare în 
demersul de cercetare. Clădirile, memorialele sau locurile în general încărcate de istorie 
îţi pot da un impuls. Rudele sau prietenii pot servi în calitate de martori ai unor procese 
istorice sau pot oferi un simplu punct de vedere.  
 
Fişele următoare doresc să vină în sprijinul demersului vostru şi să vă ajute să planifi-
caţi şi să duceţi la bun sfârşit proiectul de cercetare, pas cu pas.  
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