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Tisková zpráva: 
 
 
Propojit fragmenty: Projekt Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu 
jde do finále 
 
Praha 29. března 2015 -- Židovské muzeum v Praze bylo v letech 2010-2014 jedním z realizátorů 
projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (EHRI).  
 
Cíl: propojovat a zpřístupňovat informace o rozptýlených archivních materiálech o holocaustu.  
 
Účastní se: 20 institucí ze 13 zemí Evropské unie a z Izraele po dobu více než čtyř let. 
 
Výstup projektu:  

• Byl vybudován rozsáhlý portál s databází archivních fondů a sbírek týkajících se o 
holocaustu https://portal.ehri-project.eu/ 

• Portál nabízí informace o 1828 archivech v 51 zemích, jež spravují sbírky týkající se 
holocaustu.  

• Obsahuje 152 673 popisů archivních jednotek, od fondů a sbírek až po jednotlivé složky 
či dokumenty.  

• Lze předpokládat, že portál EHRI změní způsob, jímž badatelé vyhledávají informace a 
jak se připravují na návštěvu archivu či na výzkum digitalizovaných materiálů online.  

• Badatelé mohou vyhledané materiály také anotovat a přispívat tak k doplňování a 
vylepšování databáze. 

 
Důvody vzniku a potřebnosti projektu: 
Na konci války, konfrontováni s blížící se porážkou, zničili nacisté řadu dokladů a dokumentů o 
vyvražďování evropských Židů. V terezínském ghettu byly například likvidovány materiály o 
deportacích do vyhlazovacích táborů a vysypán popel více než třiceti tisíc lidí, kteří tam zahynuli. 
O jejich smrti nemělo nic vypovídat. Ovšem již v Terezíně řada vězňů sbírala doklady o 
pronásledování, ale také o aktivitách vězňů. Jednou z takových iniciativ byla i záchrana seznamů 
deportovaných, o nichž podle nacistů neměl nikdo vědět. Ihned po osvobození pak například v 
Praze účastníci Dokumentační akce sbírali dokumenty a svědectví těch, kteří přežili. Ovšem již 
brzy byly tyto dokumenty rozděleny: zatímco část zůstala v Židovském muzeu v Praze, většina 
dokumentů byla převezena do Palestiny a je dnes uložena v izraelských archivech, a to zejména 
v Jad vašem, zčásti ale též v Beit Terezín v kibucu Givat Chajim Ichud. Významný soubor 
dokumentů byl shromážděn v Památníku Terezín a v Národním archivu v Praze, další materiály 
jsou pak rozptýleny po archivech na celém světě. 
 
Badatel, ale například i student, který píše práci například o zdravotnictví v terezínském ghettu, 
o propagandě, o roli náboženského života či o terezínských přednáškách tak musí navštívit 
přinejmenším několik archivů v různých zemích, mezi něž byly dokumenty rozděleny a jsou tam 
uloženy podle jiných pravidel. Vysoká míra fragmentace dochovaných materiálů je totiž pro 
archivy holocaustu typická. 
 
Více o projektu EHRI na http://www.ehri-project.eu/  
Více o Židovském muzeu v Praze http://www.jewishmuseum.cz    
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