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Stopy židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 3 (pracovní název).
Minimálně dvouletý projekt, jehož první fáze, které se týká tato žádost, bude
zaměřena na celosvětový výzkum a sběr materiálu.
Cílem projektu bude sesbírání dat o lokalitách, budovách, událostech
i osobnostech, které měly co do činění s židovstvím a jsou relevantní pro
místní historii Prahy 3, včetně osob, které byly za židy označeny jen a pouze
na základě rasistických zákonů platných na území Protektorátu Čechy
a Morava. Dojde tak k zachycení konkrétní historie, včetně genocidy všech
židů a lidí za židy označených za druhé světové války. Zachyceny budou též
poválečné snahy o nový život a potýkání se s novým totalitním režimem, který
se nerozpakoval opětovně vyžít prastarou konstrukci židovského nepřítele pro
své vlastní propagandistické účely.
Finálním výstupem tohoto projektu bude soubor vzdělávacích materiálů
a pokud možno i výstava, představující tuto zapomenutou část historie široké
veřejnosti. Realizace těchto výstupů se však může začít plánovat až po sběru
materiálu z úředních i soukromých zdrojů, dnes vlivem historických událostí
roztroušených po celém světě. Většina paměti židovského Žižkova, pokud se
vůbec dochovala, se dnes pravděpodobně nachází v zahraničí. Projekt
přispěje k narušení mnohých stereotypů, negativních i pozitivních, které jsou
s existencí židovských komunit či s osobami označovanými souslovím
„židovského původu“ dodnes spojovány. Vyústí v prohloubení místní paměti.
Projekt bude dokumentovat lokality a události na území Prahy 3.
2004 - Senior International Program Consultant USC Shoah Foundation
Institute. Celosvětové vzdělávací aktivity založené na využívání filmových
svědectví pamětníků a digitálních databází svědectví pamětníků. Programy
vzdělávání učitelů ve střední a východní Evropě, USA a ve Rwandě. Tvorba
multimediálních a digitálních vzdělávacích materiálů. http://sfi.usc.edu,
http://sfi.usc.edu/czech.
2015 Zmařené naděje Židovské muzeum v Praze Autor výstavy o návratu,
migraci, imigraci a emigraci v letech 1945 - 1953
2011 - 2015 Stopy židovské přítomnosti na území Prahy 2 MČ Praha 2
Celosvětový výzkumný projekt zaměřený na vracení paměti míst na území MČ
Praha 2. Kurátor výstavy. Sestřih svědectví pamětníků k výstavě. Výpravná
publikace 2010 - 2011 Židovská obec v Praze po roce 1945 Židovská obec
v Praze. Celosvětový výzkumný projekt zaměřený na vracení paměti míst.
Kurátor trvalé výstavy v Jubilejní synagoze Vzdělávací materiály Když rasismus
je zákon. Modelová multimediální hodina pro české učitele. · Ghetto Terezín,
holokaust a dnešek. Soubor 12 multimediálních hodin, ve spolupráci
s Památníkem Terezín. · Born in the city that became Auschwitz. Sestřih pro
učitele ve 12 jazycích. Multimediální vzdělávací materiál, ve spolupráci
s Centrem Andreje Sacharova. Multimediální hodiny pro ukrajinské školy, ve
spolupráci s Nova Doba. Kompletní multimediální kurikulum pro ukrajinské
školy, ve spolupráci s Nova Doba.

