
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové,

při příležitosti začátku nového školního roku 2010/2011 si Vás dovoluji oslovit s nabídkou 
Centra vizuální historie Malach, které je i letos bezplatně otevřeno studentům a žákům v rámci 
mimoškolních vzdělávacích aktivit.

Centrum  vizuální  historie  Malach  při  Matematicko-fyzikální  fakultě  Univerzity  Karlovy 
v Praze poskytuje místní přístup k rozsáhlému digitálnímu archivu Institutu USC Shoah Foundation. 
Archiv je tvořen souborem bezmála 52 000 výpovědí přeživších a svědků holocaustu, které byly 
během 90. let zaznamenány v 56 zemích a ve 32 jazycích. K dispozici je zde více než 500 rozhovorů 
v češtině v průměrné délce 2 hodiny. 

Materiál  v  archivu  je  vhodným  doplňkem  nejen  k  výuce  novodobých  dějin,  ale  lze  jej 
začlenit i do výuky  společenských věd, jazyků a dalších předmětů. Samostatná práce s digitálním 
archivem vysoké techické úrovně rovněž značnou měrou rozvíjí počítačovou a mediální gramotnost 
studentů.  Archiv  vizuální  historie  v  CVH  Malach  je  často  využívaným  zdrojem  při  práci 
vysokoškolských studentů mnoha oborů, takže seznámení s ním může být pro studenty vyšších 
ročníků  středních  škol  a  gymnázií  také  významným  vkladem  pro  jejich  vysokoškolská  studia 
v budoucnosti.

CVH Malach se nachází v samém srdci Prahy na Malostranském náměstí a je tedy výborně 
dostupné pomocí  MHD. K dispozici  je zde 6 samostatných pracovních PC stanic  s cca.  20 místy 
k sezení. Pracovníci CVH Malach zajistí krátké představení Archivu vizuální historie a nadace, která 
jej  shromáždila,  stejně jako uvedení  do  práce s  vyhledávacími  nástroji  a  samotnými  filmovými 
rozhovory, a budou během celé návštěvy připraveni studentům poradit či pomoci.

Další  odkazy  a  informace  najdete  na  našich  webových  stránkách  v  sekci  „Pro  školy  a 
pedagogy“: http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/teachers.html . 

Pokud Vás naše nabídka zaujala a rádi byste CVH Malach navštívili osobně nebo uspořádali 
návštěvu Vašich studentů, prosím, obraťte se na nás.

S pozdravem,

Mgr. Jakub Mlynář
koordinátor CVH Malach
malach@knihovna.mff.cuni.cz
tel. 221 914 391

DALŠÍ INFORMACE:

● webové stránky CVH Malach: http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/ 

● úryvky z interview s Viktorem Lašem, vězněm Terezínského ghetta nasazeným na 
„vyčištění“ Lidic po jejich zničení: http://dum.rvp.cz/materialy/svedectvi-viktora-lase.html

 ● webové stránky Institutu USC Shoah Foundation v češtině: http://college.usc.edu/vhi/czech/ 
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