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Mezinárodní konference  

Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holocaustu

Ve dnech 11. - 13. května 2017 pořádá Institut Terezínské iniciativy, Antikomplex a 

Romea.cz mezinárodní konferenci, jejímž hlavním tématem je holocaust Romů na území 

střední Evropy a dokumentace jeho obětí. Konference, která se koná v Kaiserštejnském 

paláci v Praze, se zúčastní řada českých i zahraničních odborníků z institucí, které se 

zabývají dokumentací obětí nacistického režimu. Součástí konference je sobotní účast na 

pietním aktu v místě bývalého koncentračního tábora Lety u Písku. 

"Historie vztahů mezi lidmi žijícími v regionu střední Evropy tvoří součást naší společné identity - nás všech,

příslušníků většiny i menšin. Poznat a pokusit se ji pochopit je jedním ze zásadních kroků vedoucích k 

uznání naší společné historie a vytváření naší společné evropské identity. Pohled  na moderní dějiny 20. 

století skrze historickou zkušenost jedné z menšin může posunout a pozměnit naše vnímání tradičních 

vyprávění národních dějin," vysvětluje Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy.

"Holocaust jako zásadní a zlomová událost obecných moderních dějin nám umožňuje otevřít diskusi o 

významu systematické dokumentace obětí holocaustu pro výzkumné, vzdělávací i obecně společenské 

postavení příslušníků menšin v současnosti," dodává Štěpková.

Program konference sestává ze tří dnů: první den je věnován sdílení zkušeností odborníků na dokumentaci 

obětí holocaustu, holocaust Romů a jejich identitu z Německa, Polska, Rakouska a České republiky (seznam 

zúčastněných odborníků v příloze). Během druhého dne konference se tito odborníci setkají se zástupci širší 

odborné veřejnosti, studentů vysokých škol, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

žurnalistů apod. Během pátečního programu budou moci s odborníky nejen diskutovat, ale také doplňovat a

precizovat jejich doporučení tak, aby závěrem konference bylo společné prohlášení – doporučení kroků, 

které by měly zlepšit úroveň informovanosti o romském holocaustu ve školách a v médiích a zároveň přispět

ke zlepšení postavení Romů v ČR i v okolních zemích. 

Páteční program konference doplňuje doprovodný kulturní program, např. divadelní představení Divadla 

utlačovaných (ARA ART) nebo představení a diskuse o knize Česká cikánská rapsodie o osudech romského 

partyzána Josefa Serinka (Triáda). Programy jsou otevřeny široké veřejnosti. 

Tereza Štěpková, ředitelka, Institut Terezínské iniciativy, www.terezinstudies.cz

Další informace:

Tereza Štěpková

Email: tereza.stepkova@terezinstudies.cz

Tel.: 776 743 554

Podrobné informace o konferenci   na www.terezinstudies.cz  

Akce na Facebooku:   https://www.facebook.com/events/1751514171825649/  
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Příloha tiskové zprávy:
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Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holocaustu

Účastníci konference: 

Dr hab. Prof. Slawomir Kapralski, sociolog, přední odborník na nacionalismus, etnicitu a identitu, 

kolektivní paměť, antisemitismus, holocaust a romské komunity v evropských zemích. Je členem 

organizací Gypsy Lore Society, the European Association for Holocaust Studies, and the European 

Academic Network on Romani Studies. Pracuje v Institutu filosofie a sociologie Pedagogické university 

v Krakově.

Emran Elmazi, vedoucí oddělení DIALOG Dokumentačního a kulturního centra Romů a Sintů v 

Heidelbergu.

Mag. Dr. Gerhard Baumgartner, vědecký ředitel Dokumentačního archivu rakouského odboje ve 

Vídní, přední evropský odborník druhou světovou válku, pronásledování Romů a Sintů, vztahy 

rakouských obyvatel k nacismu apod. Je autorem mnoha odborných publikací, mj. webové aplikace 

www.romasintigenocide.eu.

Johannes Ibel, odborný pracovník památníku KZ-Flossenbürg, který se dlouhodobě věnuje 

dokumentaci obětí – vězňů koncentračního tábora Flossenbürg a spravuje databázi. Je autorem 

projektu Kniha mrtvých koncentračního tábora Flossenbürg.

Albert Knoll, vedoucí archivu památníku Dachau, který se od roku 1997 odborně věnuje výzkumu a 

dokumentaci obětí holocaustu tohoto tábora. V roce 2015 obdržel cenu Archivář roku udělovanou 

Scone-Foundation a Sitz v New Yorku.

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně, historička a odbornice na otázky 

moderní historie Romů včetně období 2. světové války.

Dále se konference zúčastní pan Karel Holomek, jeden ze zakladatelů Muzea romské kultury v Brně 

a předseda Sdružení Romů na Moravě, historik Muzea romské kultury v Brně, Mgr. Dušan Slačka, 

vedoucí kabinetu Romistiky na FF UK Mgr. Helena Sadílková, M.A., PhD., pan Čeněk Růžička, 

předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu, pan Rudolf Murka ze Zlína, Mgr. Petr 

Lhotka, bývalý historik Muzea romské kultury v Brně a odborník na právní otázky spojené s 

pronásledování Romů během druhé světové války, Veronika Patočková,vědecká referentka pro 

spolkovou nadaci Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, která má na starosti i péči o 

romský památník holocaustu.


