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V polovině září poprvé zasedla vědec-
ká rada Ústavu pro studium totalit-
ních režimů. Ta by měla sloužit jako 
odborný poradní orgán ředitele pro 
badatelskou činnost ústavu. 

Předsedou vědecké rady byl zvolen: 
PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. 

Dalšími členy jsou:
Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
PhDr. Ladislav Bukovszky
Jiří Gruntorád
Dr. Łukasz Kamiński
Prof. Mark Kramer
Prof. JUDr. Jan Kuklík ml., DrSc. 
Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D.
PhDr. Slavomír Michálek,CSc. 
Prof. Vilém Prečan
PhDr. Eduard Stehlík
PhDr. Jan Stříbrný 
PhDr. Alena Šimánková.

Předsedou vědecké rady 

ÚSTR zvolen Jiří Pernes

Jiří Pernes, Mark Kramer  Foto: Přemysl Fialka

Zleva Jiří Gruntorád, Ladislav Bukovszky, Stanislav Balík, Pavel Žáček  Foto: Přemysl Fialka 
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Ředitelé Ústavu pro studium totalit-
ních režimů a Archivu bezpečnost-
ních složek Pavel Žáček a Ladislav 
Bukovszky podepsali 26. října v rezi-
denci amerického velvyslance smlou-
vu o spolupráci s ředitelkou United 
States Holocaust Memorial Museum 
ve Washingtonu Sarou Bloomfi eld. 
Slavnostní akt se odehrál v reziden-
ci amerického velvyslance v České 
republice, Jeho Excelence Richarda 
W. Grabera.

Instituce uzavřením smlouvy získa-
jí snadnější vzájemný přístup k mate-

riálům vztahujícím se k problematice 
holocaustu, jež jsou uloženy v jejich 
depozitářích. Součástí spolupráce jsou 
i plánované studijní pobyty badatelů 
z USA v České republice a naopak. 
Ředitelka Sara Bloomfi eld podotkla, 
že se její instituci otevírají další archi-
vy, které mohou vydat svědectví o osu-
du řady židovských rodin na území 
dnešní České republiky.

Velvyslanec USA Richard Graber 
ve svém proslovu připomněl, že mís-
to podpisu, rezidence velvyslance 
v pražském Bubenči, je více než sym-

bolické – před válkou ji nechal posta-
vit známý průmyslník Otto Pet schek, 
jehož rodina z rasových důvodů 
uprchla před nacisty do USA.

United States Holocaust Memorial 
Museum je americkým národním 
institutem pro dokumentaci a inter-
pretaci historie holocaustu. Jeho úko-
lem je po celém světě zkoumat a při-
pomínat hrůzy holocaustu, při němž 
byly zavražděny miliony lidí. Mu zeum 
spolupracuje s historickými institu-
cemi a archivy v 58 zemích světa, 
včetně České republiky.

Podpis dohody 

s United States Holocaust 

Memorial Museum

Dohodu o spolupráci podepsali (zleva) ředitel ÚSTR Pavel Žáček, ředitelka United States Holocaust Memorial Museum 
Sara Bloomfi eld a ředitel ABS Ladislav Bukovszky Foto: Jiří Reichl
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Projekt digitálního pamětnického 
archivu Paměť národa si klade za cíl 
vytvořit multimediální, interaktivní 
webový portál, na nějž budou orga-
nizace sdružené ve Společenství 
evropské paměti ukládat sbírky 
vzniklé z nejrůznějších „oral history“ 
projektů. Hlavním správcem a reali-
zátorem projektu jsou Post Bellum, 
Český rozhlas a Ústav pro studium 
totalitních režimů. 

Post Bellum dosud vyzpovídalo více 
než 800 pamětníků a textově a foto-
grafi cky zdokumentovalo jejich osu-
dy. Jde především o veterány 2. svě-
tové války, účastníky domácího 
odboje 1939–1945, oběti holocaustu, 
politické vězně 50. let, ale ve zvláštní 
kategorii i o funkcionáře výkonné 
moci – agenty KGB, NKVD, StB, bacha-
ře, politické funkcionáře a další. Sbír-
ka Post Bellum se stala základem 
pamětnického portálu.

Do konce roku 2008 by měly být 
zveřejněny archivní složky 500 
pamětníků všech výše jmenovaných 
pamětnických kategorií z Post Bel-
lum, tzn. cca 2500 hodin zvukových 
vzpomínek, cca 5000 normostran 

odborných a životopisných autor-
ských textů, cca 2500 fotografi í. Ten-
to příspěvek Post Bellum se má stát 
inspirací a výzvou pro další instituce 
a osoby zabývající se podobnými pro-
jekty i mimo hranice ČR. 

Tento unikátní projekt umožní 
nejen odborné i laické veřejnosti, ale 
i žákům základních a středních škol 
poutavou formou vstoupit do světa 
příběhů a vzpomínek, učit se s nimi 
pracovat, vytvářet z nich studijní prá-
ce, reportáže, články a zkoumat tak 
fenomény 20. století.        

Portál Paměť národa podpoří nejen 
osvětu, vědeckou, studijní a novinář-
skou práci, ale umožní koordinovat 
veškeré „oral history“ projekty v ČR. 
Vnitřní databázový systém dovolí 
 editorům všech členů Společenství 
evropské paměti editovat, navrhovat 
a doplňovat archivní složky, čerpat 
do publikací fotografi e, texty a další 
dokumenty, zanášet nové pamětníky, 
koordinovat sběrače výpovědí a zpří-
stupňovat získané materiály veřej-
nosti, zakládat nová badatelská téma-
ta, realizovat nové „oral history“ 
projekty.

Do tří let by pak měli badatelé 
i veřejnost sdílet unikátní záznamy 
více než 5000 pamětníků druhé svě-
tové války a komunistické perzeku-
ce. Záznamy vznikly a vznikají péčí 
mnoha institucí českých i mezinárod-
ních na území České republiky i mimo 
ni. Projekt zásadním způsobem ovliv-
ní českou a světovou historiografi i 
i mediální interpretaci totality a pro-
budí zájem mládeže o období komu-
nistické a nacistické totality. 

Do projektu se zpočátku zapojí 
sedm institucí ze Společenství pamě-
ti národa, ustanoveného deklarací ze 
dne 14. září 2006. Jeho hlavním ges-
torem je Post Bellum, Český rozhlas 
a ÚSTR. Dokumenty k pamětníkům 
a nahrávky budou ukládány v národ-
ních jazycích, portréty budou přelo-
ženy do angličtiny. 

Portál podpořil také Úřad vlády ČR. 
Smluvně vázané instituce jím chtějí 
založit širší mezinárodní iniciativu 
Společenství evropské paměti. Vzhle-
dem k načasování projektu se jedná 
o jeden z příspěvků České republiky 
k předsednictví EU v roce 2009 a také 
k 20. výročí pádu „železné opony“.  

Spuštění digitálního 

pamětnického archivu 

Paměť národa
28. října byl na www.pametnaroda.cz spuštěn unikátní archiv
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