
Institut Nadace šoa Univerzity Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation 
Institute) vypisuje stipendijní program vzdělávací spolupráce – výzva 

k zaslání návrhů (léto 2012)

Institut Nadace šoa Univerzity Jižní Kalifornie (USC SFI) vypisuje program vzdělávací spolupráce, 
v jehož  rámci  poskytne  grant  2 500  USD  jako  podporu  pro  vybrané  pedagogické  pracovníky 
institucí  disponujících přístupovým místem k Archivu  vizuální  historie  USC SFI,  aby  začlenili 
archivní svědectví pamětníků do nových nebo stávajících kurzů.  Jelikož Univerzita Karlova 
v Praze  tento  archiv  již  třetím  rokem  zpřístupňuje  v  Centru  vizuální  historie  Malach 
(http://www.malach-centrum.cz),  jedná  se  o  výjimečnou  možnost  pro  vyučující  a  akademické 
pracovníky ze všech fakult UK.

Archiv vizuální historie USC SFI obsahuje bezmála 52 000 audiovizuálních svědectví přeživších 
a svědků holocaustu. Rozhovory byly v letech 1994–1999 natočeny ve 32 jazycích a v 56 státech. 
Obsahují  nejen  vyprávění  židovských  přeživších,  ale  také  dalších  skupin  lidí,  jež  byly  cílem 
nacistické perzekuce, stejně jako vzpomínky osvoboditelů, zachránců či účastníků soudních procesů 
s válečnými zločinci. Protože jde o ucelené životní příběhy pamětníků, dostupný materiál zahrnuje 
širší  historický  a  kulturní  kontext  jejich  rodných  států,  míst  pobytu  před  2.  světovou  válkou, 
v období holocaustu a v době poválečné. Rozhovory, jejichž průměrná délka přesahuje 2 hodiny, 
nabízejí širokou škálu možností využití během kurzů v rámci nejrůznějších disciplín.

Stipendijní program poskytne  finanční podporu a poradenství  vyučujícím, kteří mají zájem do 
svých kurzů audiovizuální svědectví či jejich úryvky začlenit. V souvislosti s oborovým zaměřením 
předložených kurzů či jejich metodologií neplatí žádná omezení.

Obdržené návrhy budou posouzeny zejména s ohledem na ústřední roli nahrávek rozhovorů v rámci 
obsahu kurzu. Upřednostněny budou kurzy, které jsou plánovány na akademický rok  2012/2013 
(stávající kurzy) a 2013/2014 (nové kurzy).

Vybraní vyučující získají nárok na 5 hodin konzultací s personálem lokálního přístupového místa a 
s výzkumnými pracovníky USC SFI, v rámci kterých budou uvedeni do práce s archivem a dostane 
se jim zvláštní badatelské podpory pro přípravu kurzu. Finální sylaby kurzů budou uveřejněny na 
webu Institutu USC Shoah Foundation a  ve čtvrtletním magazínu Institutu.  Vyučující  bude mít 
v závěru vzdělávací spolupráce možnost veřejně prezentovat své zkušenosti s průběhem kurzu. 

Své přihlášky s návrhy plánovaných sylabů a anotacemi kurzů zasílejte v angličtině na 
adresu vhi-academic@dornsife.usc.edu. V případě dalších otázek se lze obrátit tamtéž, 
popř. i (česky) na malach@knih.mff.cuni.cz.

Uzávěrka přihlášek je 6. dubna 2012.

Výsledky budou oznámeny 27. dubna 2012.

Další informace o Institutu Nadace šoa Univerzity Jižní Kalifornie najdete na jeho webových stránkách: 
http://dornsife.usc.edu/vhi.

Navštivte také „akademickou síť“ Institutu na:
http://vhaacademicnetwork.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

Webové stránky CVH Malach, přístupového místa k archivu při Univerzitě Karlově: http://www.malach-
centrum.cz
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