
 
 
 
Židovské muzeum v Praze 
http://www.jewishmuseum.cz 
Tisková zpráva: 
 
 
Terezínský výzkumný průvodce –  data ze čtyřech archivů nově online 
na jednom místě 
 
Praha 29. března 2015 -- Židovské muzeum v Praze v rámci projektu Evropská infrastruktura pro 
výzkum holocaustu (EHRI) spolu s dalšími institucemi vytváří detailní výzkumné průvodce, které 
virtuálně spojí materiály rozptýlené do různých archivů.  
 
Nově spuštěný průvodce terezínským archivním materiálem, anglicky Terezín Research Guide, 
zpřístupňuje profesionálním i soukromým badatelům rozsáhlou databázi 22 488 popisů 
archivních jednotek z Jad vašem, Beit Terezín, Židovského muzea v Praze a Památníku Terezín. 
Data jsou propojena prostřednictvím klíčových slov a uživatelé k nim mohou také přistupovat 
prostřednictvím tematického průvodce. Terezín Research Guide je názorným příkladem 
možností, které archivářům i badatelům nabízejí nástroje digitálních humanitních věd.  
 
Průvodce naleznete na adrese  https://portal.ehri-project.eu/guides/terezin 
 
 
Ukázkové příklady vyhledávání v průvodci: 
 
Vyhledáváním podle klíčového slova „Útěky“ získáme seznam 25 archivních jednotek týkajících 
se pokusů vězňů o útěk z ghetta z archivů Židovského muzea, Památníku Terezín a Beit Terezín. 
Díky detailní katalogizaci míst uvnitř terezínského ghetta mohou badatelé nejen vyhledávat podle 
jednotlivých kasáren, domů či dalších objektů, ale mohou si také dokumenty zobrazit na mapě.  
-- 
K Magdeburským kasárnám, v nichž se nacházelo sídlo židovské „samosprávy“, si tak například 
můžeme zobrazit na osm set archivních popisů ze všech čtyř archivů. Protože tým pracovníků 
EHRI data propojil se záznamy z databáze terezínských vězňů, je možné také strukturovaně 
vyhledávat podle jejich jmen (ovšem pouze pro ty z vězňů, kteří byli zavražděni – v souladu s 
ochranou osobních dat žijících osob).  
-- 
Ke jménu Jacoba Edelsteina, prvního „židovského staršího“ v Terezíně, tak nalezneme celkem 
109 složek.  
-- 
Archivní materiál je možné prohledávat i prostřednictvím strukturovaného přehledu oddělení 
„Židovská rada starších“, vedení ghetta, jež bylo podřízeno nacistům a muselo plnit jejich příkazy. 
Celkem 108 dokumentů a složek si tak můžeme zobrazit například při vyhledání Oddělení pro 
volný čas, jež se souhlasem nacistů organizovalo kulturní život v ghettu. 
-- 
Průvodce není určen jen vysoce profesionálním a dějin Terezína znalým uživatelům. Nabízí proto 
krátké shrnutí dějin ghetta, časovou osu a příklady typických či zajímavých dokumentů. Doufáme, 
že vzbudí nový zájem o dějiny ghetta a že se snad po dlouhých letech dočkáme i nového 
uceleného zpracování terezínských dějin.  
 
V České republice Židovské muzeum v Praze na projektu spolupracuje s Památníkem Terezín. 
 
Více o Židovském muzeu v Praze na http://www.jewishmuseum.cz    
Více o Památníku Terezín na http://www.pamatnik-terezin.cz/   
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