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Jaké nahrávky obsahuje Fortunoff Video Archive?
Tento archiv shromažďuje videonahrávky rozhovorů s pamětníky holokaustu. Patří k průkopníkům
natáčení interview metodou orální historie. Nejstarší rozhovory, které jsou součástí sbírky, byly
natočeny v roce 1979 a od té doby se sbírka díky vlastním aktivitám a přidruženým projektům
rozrostla na téměř 4 500 interview ve 22 jazycích a nabízí více než 12 000 hodin záznamů. Více než 3
000 rozhovorů je vedeno v angličtině, najdeme zde také 17 rozhovorů vedených v českém jazyce a
163 rozhovorů ve slovenštině.
Svá svědectví archivu poskytli přeživší koncentračních a vyhlazovacích táborů, oběti nacistické
perzekuce, ukrývané osoby i přihlížející, odpůrci nacismu i osvoboditelé. Několik vybraných
rozhovorů s přeživšími je přístupných online na webových stránkách Fortunoff Video Archive
(https://web.library.yale.edu/testimonies). Sestřih z dalších interview ukazuje, jak holokaust ovlivnil
poválečný život přeživších a jaký měl vliv na jejich děti
(https://web.library.yale.edu/testimonies/testimony-excerpts-thematic-programs ).
Jak se k archivu připojit?
Archiv je k dispozici badatelům, pedagogům i široké veřejnosti prostřednictvím přístupových míst.
Jedno z nich je v sídle obecně prospěšné společnosti Živá paměť, která navázala smluvní spolupráci
s Yale University Library. Toto přístupové místo v Živé paměti je otevřeno v pracovní dny po dohodě.
Nejprve si zájemce vytvoří osobní účet při Yale University Library, poté si vyhledá svědectví ve
veřejném katalogu Yale University Library a objedná si je ke zhlédnutí. Na přístupovém místě poté
zájemce zadá do počítače odkaz na své interview a může ho zhlédnout.
Jaká pravidla platí pro využívání interview?
Svědectví ze sbírky Fortunoff Video Archive lze zhlédnout pouze na přístupových místech. Interview
nelze reprodukovat, kopírovat, stahovat či jakkoli jinak ukládat na přenosná zařízení. Pro použití
interview a/nebo jejich citace v publikacích včetně bakalářských, diplomových a disertačních prací je
potřeba uzavřít dohodu s Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies o publikování. Více
najdete zde: https://web.library.yale.edu/testimonies/services/publish
Důležité kontakty
Živá paměť, o.p.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, e-mail: info(at)zivapamet.cz
Webové stránky Fortunoff Archive:
https://web.library.yale.edu/testimonies
Přístupová místa pro zhlédnutí interview (Partner Sites):
https://web.library.yale.edu/testimonies/visit/partner-sites
Ukázky z videonahrávek archivu, přístupné online (Edited Programs):
https://web.library.yale.edu/testimonies/singlewitness
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Jak vyhledávat a objednávat nahrávky ze sbírky Fortunoff Archive
Návod v angličtině najdete zde:
https://web.library.yale.edu/testimonies/research/findandrequest
1. Vytvoření účtu
Nejprve si zájemce vytvoří osobní účet pro přístup do Speciálních sbírek Yale University Library (Yale
University Library's Special Collections) v systému Aeon, který umožňuje využívání těchto sbírek.
Pokud jste na stránkách Yale University Library poprvé a nemáte zde vytvořený svůj účet, nejprve se
zaregistrujte a vytvořte si ho v rámci online komunikačního a registračního systému Aeon na adrese:
https://aeon-mssa.library.yale.edu/ („Create an account“)
Pokud už máte svůj účet vytvořený, na stejné webové stránce se přihlaste do systému svým
uživatelským jménem a heslem pod ikonou „Login without NetID“.
2. Vyhledání nahrávky ze sbírky Fortunoff Video Archive
Vyhledejte si nahrávku ve veřejném online katalogu Yale University Library („Orbis“), zde:
https://orbis.library.yale.edu/vwebv/
Pro vyhledávání mezi nahrávkami Fortunoff Archive zadejte do vyhledávače zkratku „hvt“ (holocaust
video testimonies) a poté další kritéria. Tipy pro vyhledávání najdete zde (v angličtině):
https://web.library.yale.edu/testimonies/research/orbis nebo se obraťte na pracovníky Živé paměti.
Jakmile vyhledáte příslušné interview v katalogu Orbis, kliknete na "Žádost o použití " ("Request for
Use in Manuscripts and Archives") pod nadpisem „Umístění“ („Location”) v bibliografických
záznamech a odešlete online formulář žádosti o zpřístupnění interview. Tímto způsobem můžete
vyhledat a objednat další svědectví z archivu.
Pro každou žádost obdržíte okamžitě automatické potvrzení o přijetí žádosti na svůj e-mail. Vyčkejte
na druhý e-mail, který schvaluje Vaši žádost. Tento proces může trvat až 3 pracovní dny. Po
schválení žádosti najdete na svém účtu u Yale University Library odkaz na videonahrávku (odkaz není
součástí potvrzovacího e-mailu).
3. Zhlédnutí nahrávky
Vytvoření účtu v systému „Aeon“, prohledávání online katalogu „Orbis“ a žádost o zpřístupnění
interview můžete udělat sami online před vlastní návštěvou přístupového místa. Na přístupovém
místě pouze zadáte do počítače odkaz na své interview a může ho zhlédnout. Informujte se, prosím,
předem o návštěvních hodinách na vybraném přístupovém místě. Seznam přístupových míst najdete
zde:
https://web.library.yale.edu/testimonies/visit/partner-sites

