Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Algemene voorstelling

Amsab-ISG is het erfgoedcentrum van sociaal, humanitair en ecologisch geÃ«ngageerde bewegingen. Â

Wil je meer weten over milieu, vrede, arbeid, socialisme, holebiâ€™s, migratie â€¦? Dan ben je bij Amsab-ISG aan het juiste
adres. Je vindt in onze collectie brieven, pamfletten, affiches, fotoâ€™s, films, boeken, postkaarten en zo veel meer van
organisaties en personen die zich met die themaâ€™s bezighielden en -houden. Al die bronnen kan je in onze leeszaal of
online raadplegen. We geven ook boeken uit, het tijdschrift Brood & RozenÂ en maken tentoonstellingen. Daarnaast
voeren we zelf onderzoek binnen ons werkterrein.
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MEER! dan gewoon een archief

Â
Wij zijn een kenniscentrum: iedereen kan bij ons terecht met alle mogelijke vragen over sociale geschiedenis,
archiefontsluiting en het bewaren van erfgoed.

Â
Â

Â
Wij zijn een onderzoekscentrum: wij werken daarom samen met universiteiten en hoge scholen en met andere
wetenschappelijke instellingen in binnen- en buitenland. Wij begeleiden masterproeven en doctoraten, organiseren
workshops en colloquia en publiceren de onderzoeksresultaten.

Â
Â
http://www3.amsab.be
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Â
Wij zijn een publieksinstelling: met tentoonstellingen, multimediale evenementen en publicaties willen wij een zo ruim
mogelijk publiek bij onze werking betrekken en, meer nog, actief laten participeren. Wij hebben ook een driemaandelijks
tijdschrift, Brood & Rozen, rijkelijk geÃ¯llustreerd, met zowel wetenschappelijke als meer populaire bijdragen, dat een
zeer verscheiden lezerspubliek bereikt.
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