TISKOVÁ ZPRÁVA

Živá paměť, o.p.s. vydala nové DVD o nacistické
perzekuci s unikátními výpověďmi pamětníků
Praha, 29. listopadu 2010: Obecně prospěšná společnost Živá paměť,
pečující o české oběti nacismu a jejich vzpomínkové dědictví, dnes oznámila,
že vydala novou multimediální výukovou pomůcku (DVD) „Učení se
z historie“ – Nacistická perzekuce obyvatelstva v českých zemích během
2. světové války. Pomůcka je určena přímo do výuky pro středoškolské
pedagogy dějepisu a společenských předmětů a navazuje na knižní studijní
příručku pro učitele středních škol „Nacistická perzekuce obyvatelstva
v českých zemích během 2. světové války“ z roku 2006. Nacistická perzekuce
českého obyvatelstva je v ní přiblížena v kontextu klíčových historických
událostí, zachycen je průběh otrockých prací vězňů v koncentračních táborech,
ghettech a jiných vězeňských zařízeních. Zvláštní pozornost je věnována
perzekuci židovského a romského obyvatelstva a představeny jsou i
mechanismy vedoucí k totálnímu nasazení obyvatel českých zemí.
Součástí výukového materiálu jsou, kromě rozsáhlé obrazové a fotografické
přílohy, zcela unikátní osobní výpovědi pamětníků, které Živá paměť,
působící na poli péče o oběti nacismu a spolupodílející se na procesu jejich
odškodnění již dlouhá léta, zaznamenala v rámci mezinárodního vědeckodokumentačního projektu „Dokumentace životních příběhů obětí otrocké a
nucené práce“. Celý projekt „Učení se z historie“ byl podpořen Evropskou
komisí v programu Evropa pro občany 2007 – 2013 v akci 4 – Aktivní evropská
paměť.
„Jsme velmi vděční za prostředky Evropské komise, které nám umožnily tento
projekt zrealizovat. Žijeme v době, kdy už téměř vymřela generace obětí
nacistické perzekuce. Jsou to právě jejich výpovědi, které nejvíce konkretizují
zločiny spáchané v době války a pomáhají zajistit, aby se takové zlo v Evropě
již nikdy neopakovalo,“ vysvětluje význam projektu, Pavel Voves, ředitel obecně
prospěšné společnosti Živá paměť.
Výuková pomůcka byla distribuována na všechny gymnázia a vybrané střední
školy v ČR. V případě zájmu ji lze zdarma doobjednat.
Další informace o projektu „Učení z historie“ získáte na:
Tel: +420 224 872 737
E-mail:voves@zivapamet.cz
Živá paměť je obecně prospěšná společnost, která byla založena pracovníky
Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti v prosinci
roku 2003. Vznik společnosti byl iniciován samotným průběhem procesu
odškodnění obětí nacistické perzekuce za 2. světové války, kdy v Česko-

německém fondu budoucnosti vznikla rozsáhlá unikátní sbírka originálních
dokladů úřední i osobní povahy, fotografií a osobních výpovědí. Živá paměť
tento jedinečný archiv dále zpracovává a rozšiřuje. Vedle péče o společné
vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války je však
cílem společnosti i seznamování veřejnosti s jejich odkazem a pomoc při
zlepšování podmínek jejich života.
Působí převážně v těchto oblastech:
▪ Vzdělávací činnost (vzdělávací projekt pro střední školy „Zmizelí Romové a
Romové dnes“, studijní materiál pro učitele dějepisu „Nacistická perzekuce
obyvatel českých zemí“)
▪ Výstavní činnost (Výstava o českých nuceně nasazených v Sársku,
spolupráce na stálé expozici v KT Flossenbürgu a další)
▪ Natáčení rozhovorů s pamětníky nacistického bezpráví v České republice
i na Slovensku
▪ Natáčení dokumentárního filmu o českých vězních KT Saschssenhaussen,
účastnících studentských demonstrací 17. listopadu 1939.
▪ Poradna pro oběti nacismu (odborné sociální poradenství)
▪ Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog
▪ Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem nacismu v ČR

