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V Bratislave sa na medzinárodnej úrovni diskutovalo  

o moderných dejinách Židov a problematike holokaustu 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) pripravilo medzinárodný workshop na tému: budovanie 

výskumnej infraštruktúry k moderným dejinám Židov a problematike holokaustu, aby mohlo 

odprezentovať aktuálny stav bádania v dvoch významných európskych projektoch: European 

Holocaust Research Infrastructure (EHRI) a Yerusha – „Periphery“ – Jewish Sources from Slovakia. 

Jedným z hlavných výstupov je Online portál EHRI, ktorý ponúka správu o dejinách konkrétnej 

krajiny v období holokaustu a archívoch k tejto téme.    

 „Ide o bezplatný a voľne prístupný webový nástroj, ktorý poskytuje bádateľom predovšetkým 

všeobecnú správu o dejinách konkrétnej krajiny v období holokaustu, ako aj všeobecnú informáciu 

o archívoch k tejto téme. V súčasnosti je na portáli zverejnených 57 Country reportov. Ďalej sú tam k 

dispozícii opisy konkrétnych organizácií, ktoré zhromažďujú a spravujú rôzne zbierky a archívne fondy 

týkajúce sa holokaustu. K dnešnému dňu sú zverejnené informácie k viac ako 1 900 organizáciám 

z rôznych krajín. A tiež popisy konkrétnych fondov a zbierok s informáciami o obsahu a rozsahu týchto 

fondov a zbierok. V súčasnosti ide o asi 230 000 opisov,“ predstavil v skratke internetový portál 

historik DSH Ján Hlavinka.   

DSH je ako partner projektu EHRI spoluzodpovedné za zhromažďovanie informácií 

o organizáciách spravujúcich zbierky a fondy týkajúce sa holokaustu na Slovensku a o ich zanesenie 

do spomínaného Online portálu EHRI. „Dokumentačné stredisko holokaustu vypracováva tiež opisy 

jednotlivých archívnych fondov a zbierok zo Slovenska. V roku 2016 sme nadviazali úspešnú 

spoluprácu v tejto oblasti s Ministerstvom vnútra SR (zriaďovateľ štátnych archívov) , Vojenským 

historickým ústavom, ako aj ďalšími organizáciami na Slovensku a v roku 2017 počítame s rozšírením 

spolupráce inými subjektmi,“ doplnila Monika Vrzgulová. 

 Projekt European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) je financovaný Európskou úniou. 

Predstavuje podporu výskumu holokaustu a vývoj nových metód a pomôcok. Spolupracuje na ňom 
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viac ako 20 partnerských organizácií zo 17 krajín. Ide o identifikáciu a zaznamenanie informácií o 

inštitúciách, archívnych fondoch a zbierkach týkajúcich sa holokaustu do spomínaného internetového 

portálu.  

 Druhým projektom je Yerusha – „Periphery“ – Jewish Sources from Slovakia; zameriava sa na 

židovské archívne dokumenty týkajúce sa obdobia 1848 – 1938. Zapojilo sa doň doteraz 14 

európskych krajín, na Slovensku ide o spoluprácu DSH a Židovského múzea v Prahe. Projekt, ktorého 

náplňou je zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o dostupných prameňoch k moderným 

európskym židovským dejinám a kultúre, je podporovaný Rotschild Foundation Europe. Výsledkom 

tohto medzinárodného projektu bude informačná platforma, ktorá pomôže bádateľom z celého sveta 

pri ich komparatívnom výskume.  

 Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu pôsobí na Slovensku od roku 2005. 

Venuje sa primárne výskumu, dokumentácii, vzdelávacej i publikačnej činnosti, na Slovensku aj 

v rámci medzinárodných štruktúr. Od roku 2015 DSH zastupuje Slovensko v dvoch uvedených 

významných európskych projektoch. 

   

Zuzana Golianová       9. február 2017, Bratislava 
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