Studijní obory Judaistika: židovská a izraelská
studia a Judaistika: Dějiny a kultura Židů
nabízí jedinečnou příležitost studovat dějiny,
kulturní přínos a aktuální vývoj židovských
komunit jak na našem území, tak na celosvětové
úrovni. Akademické vzdělání v oboru zahrnuje
nejdůležitější aspekty židovské kultury
v oblastech náboženství, historie, sociologie,
literatury a umění.
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CENTRUM JUDAISTICKÝCH STUDIÍ NA FF UP V OLOMOUCI

HISTORIE Centra judaistických studií
V roce 2004 vznikl na FF UP v Olomouci Kabinet judaistiky na základě činnosti několika dobrovolníků.
V roce 2008 bylo pracoviště přejmenováno podle zakladatele vídeňského Institutu judaistiky profesora
Kurta Schuberta a jeho manželky Ursuly na Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
(dále CJS) a během krátké doby svého působení si vybudovalo značné renomé v českém prostředí i na
mezinárodních pracovištích. Magisterský navazující obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů byl
akreditován v roce 2006. Vědecká diskuse a výzkum židovskétématiky, které mají silnou a bohatou
tradici v Čechách, tak získaly svůj prostor i v moravském kontextu.
Magisterský navazující obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů byl akreditován v roce 2006. Vědecká
diskuse a výzkum židovské tématiky, které mají silnou a bohatou tradici v Čechách, tak získaly svůj
prostor i v moravském kontextu.
Bakalářský obor Judaistika: židovská a izraelská studia byl akreditován v roce 2012 a zaplnil tak jako
první dlouho existující mezeru na bakalářském stupni v České republice.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STUDIA
V současnosti CJS nabízí bakalářské dvouoborové studium Judaistika: židovská a izraelská studia, který
je určen pro všechny absolventy středních škol se zájmem o interdisciplinární studium. V něm budou
studenti uvedeni do problematiky a metodologických přístupů oboru a získají základní interdisciplinární
přehled jak o židovských a izraelských studiích tak o dějinách židovského náboženství a myšlení.

Dále CJS nabízí navazující jednooborové i dvouoborové magisterské studium oboru Judaistika: Dějiny
a kultura Židů, který je určen pro absolventy bakalářských a magisterských humanitních oborů se
zájmem o problematiku dějin a kultury Židů a izraelských studií.

Obory Judaistika: Dějiny a kultura Židů a Judaistika: židovská a izraelská studia jsou obory exkluzivní;
řadí se k tzv. malým oborům s nižším počtem studentů. To umožňuje individuální zapojení studentů
i netradiční přístupy a metody výuky. Kromě přednášek nabízí CJS navíc/rovněž interaktivní semináře,
blokovou intenzivní výuku vedenou především lektory ze zahraničních institucí a řadu specializovaných
exkurzí zaměřených na propojení teorie s praxí.
Centrum také vítá aktivní, odbornou spolupráci s doktorandy z jiných kateder FF UP, zabývajícími
se problematikou židovských studií.

NABÍZÍME
		
-

interdisciplinárně koncipovaná „židovská kulturní studia“
(z perspektivy historie, sociologie a politologie, teologie, filologie a dějin umění aj.)
intenzivní a individuální přístup ke každému studentovi
aktivní zapojení studentů jak v rámci výuky, tak v rámci výzkumných projektů
možnost studia v anglickém a německém jazyce

PROČ STUDOVAT JUDAISTIKU V OLOMOUCI?

CJS nabízí interdisciplinárně pojatý vzdělávací model tzv. židovských kulturních studií (Jewish studies).
Studium se zaměřuje na kulturu, společnost a dějiny Židů na našem území i v zahraničí. Modulární
systém výuky poskytuje studentům značnou flexibilitu při volbě předmětů a možnost odborné
specializace a profilace ve vybrané disciplíně.

		
		

kurzy vedené předními zahraničními lektory prestižních judaistických institucí
možnost absolvovat zahraniční studijní stáž na některé z prestižních judaistických
institucí, s nimiž CJS blízce spolupracuje
možnost získání jazykových znalostí hebrejštiny (moderní i biblické), arabštiny a jidiš
unikátní studijní prostředí historického centra Olomouce a zdejší mimořádně bohatý
studentský život

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
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Ke studiu dvouoborového bakalářského oboru Judaistika: židovská a izraelská studia se mohou hlásit
všichni absolventi středních škol se zájmem o interdisciplinární studium. Je možná kombinace
s libovolným oborem na UP. Obzvláště vhodná je kombinace s historií, lingvistikou nebo filosofií.
Přijímací řízení je vedeno formou vlastního testu studijních předpokladů FF UP (nejedná se o Scio-test).
Elektonickou verzi testů je možné najít na webu FF UP http://www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/
testy-prijimaciho-rizeni/
Ke studiu navazujícího magisterského oboru Judaistika: Dějiny a kultura Židů se mohou hlásit všichni
uchazeči bakalářských studijních programů humanitních věd: historie, filosofie, religionistika, gender
studies, sociologie,politologie, a oborů příbuzných, mající zájem o problematiku židovských studií
a blízkovýchodního regionu. Součástí přijímacího řízení je ústní pohovor zaměřený jednak na motivaci
uchazeče ke studiu, jednak na dosavadní/budoucí odborné zaměření studenta. Rozprava proběhne na
základě předem zaslaného písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské
práce, resp. jiné odborné práce) v rozsahu 3 stran.
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Absolvent dvouletého magisterského studia
- bude mít přehled o základních historicko-sociologických, kulturně-historických a politicko-vědních
paradigmatech židovských studií u nás i ve světě
- se od svých konkurentů na trhu práce bude lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností
fundovaného vhledu do problematiky židovských a izraelských studií, včetně partikulární
blízkovýchodní problematiky
- bude schopen analyzovat kulturní, politická, religiózní i historická témata židovských
a blízkovýchodních studií a reagovat na ně v kontextu širší veřejnosti, kulturní veřejnosti
i akademické obce
může nalézt uplatnění všude tam, kde se vyžaduje hluboká znalost problematiky dějin a kultury Židů
a schopnost tvůrčího a vědeckého myšlení v této oblasti, čili
- v širokém spektru kulturního i veřejného života
- v publicistice a v nakladatelstvích
- v kulturních a vzdělávacích institucích
- v archivech a muzeích
- ve vědecké a výzkumné práci
- v oblasti diplomacie a sdělovacích prostředků

V současné době se na mnoha polích veřejného života prokazuje nedostatečná znalost židovské
problematiky a regionální politiky Blízkého východu. Absolventi studijního oboru Judaistika: Dějiny
a kultura Židů mohou napomoci k odstranění nepřesností, které se ve veřejném diskurzu objevují,
mohou zvýšit povědomí o judaistické problematice a podílet se na výzkumu oblastí židovských studií,
které v době komunistického, otevřeně antisemitského režimu nemohly být probádány.
Magisterský program zajišťuje studentům možnost individuální specializace v oboru podle konkrétního
diplomového projektu studenta. Díky interdisciplinárně koncipovanému studiu získají absolventi
dvouletého navazujícího programu široký přehled o problematice židovských a izraelských studií
i jazykové kompetence potřebné ke studiu židovských pramenů.

STUDIUM OBORU JUDAISTIKA: DĚJINY A KULTURA ŽIDŮ
V rámci svého interdisciplinárního zaměření nabízí CJS vedle povinných předmětů také širokou paletu
volitelných kurzů, na jejichž realizaci se podílejí odborníci z příbuzných oborů a zajišťují tak studentům
Centra vyvážený všeobecný přehled.
CJS klade důraz na jazykovou vybavenost svých studentů. Značná část kurzů probíhá v anglickém
jazyce, studenti mají možnost seznámit se s biblickou i moderní hebrejštinou, arabštinou a jidiš.
Centrum nabízí i semináře vedené v německém jazyce.
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Ve zvýšené míře se počítá s tím, že absolvent magisterského studia bude pokračovat ve své specializaci
studiem doktorským a bude se poté věnovat vědecké práci v některé vědecké instituci
univerzitního typu.
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Navazující magisterské studium je elitním stupněm vzdělání, jež je určeno uchazečům s hlubokým
zájmem o obor. Umožňuje vysokou míru specializace a profilace a také interdisciplinární vhled do
příbuzných disciplín. Odborní pracovníci Centra se ve zvýšené míře individuálně studentům věnují
a nejlepší studenti se zapojují do výzkumných týmů kabinetu; výuka probíhá v těsném sepětí
s výzkumem.
Díky pevné síti mezinárodních vztahů s řadou světově uznávaných institucí, mezi něž patří především
centra pro studium judaistiky ve Vídni, Budapešti a Krakově, mohou studenti získat – pod menším
konkurenčním tlakem než na masových fakultách – stipendia na zahraniční studium.
Obsah i organizační formy studia jsou přitom nastaveny tak, aby studium bylo kompatibilní se
zahraničními univerzitami, což umožňuje olomouckým studentům započíst si do studijních výkazů
všechny výsledky získané při stipendijním pobytu na kterémkoli zahraničním judaistickém institutu.
V rámci magisterského studia se nejlepší studenti připravují na doktorské studium v rámci partnerských
institucí.
Magisterský studijní program je určen zájemcům, kteří zaujímají ke studiu aktivní přístup a chtějí se
stát kompetentními odborníky v oboru.
Pro strategii Centra je klíčová spolupráce s domácími i zahraničními vzdělávacími institucemi,
a to na rovině akademické i mimoakademické. Hlavním účelem této kooperace je zkvalitnění výuky
a propojení teoretických znalostí s praxí. Praktické zkušenosti a dovednosti tak studenti získávají přímo
v judaistických institucích, se kterými CJS spolupracuje. Centrum úzce kooperuje s občanským
sdružením Respekt a tolerance, které pomáhá proškolit studenty v cyklu terénních přednášek
a spolupořádá exkurze po židovských památkách na Moravě. V rámci praktické výuky se studenti
mohou aktivně podílet na některých projektech sdružení především na výzkumu synagogálních

Od roku 2010 realizuje Centrum projekt ESF (Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti
mezioborových studií) s názvem Judaistika otevřená. Hlavním cílem projektu je inovace akreditovaného
studijního programu Judaistika: Dějiny a kultura Židů, která má napomoci lepšímu uplatnění absolventů
na trhu práce. Specifickým cílem je zpřístupnění oboru pro širší akademickou veřejnost. V rámci projektu
vznikly nové kurzy s odpovídajícími studijními oporami a již existující kurzy byly inovovány tak,
aby oslovily co nejširší okruh zájemců za hranicemi úzce specializovaného oboru, tedy studenty celé UP,
studenty jiných vysokých škol v ČR a akademické pracovníky a studenty doktorandských studií na FF UP.
Účelem inovačních aktivit tohoto projektu je jednak intenzivnější mezioborové propojení studia,
jednak etablování Centra jako akademické autority, která může poskytovat kurzy s judaistickými tématy
subjektům různé odborné úrovně a různého zaměření. Vzdělanostní základ veřejnosti v otázkách
judaismu se může stát účinným nástrojem pro potírání projevů antisemitismu.

STUDIUM OBORU JUDAISTIKA: DĚJINY A KULTURA ŽIDŮ

a náhrobních nápisů. Kromě toho studenti absolvují komplex terénních přednášek týkajících se historie,
symbolů, tradic, zvyků a významných osobností židovské kultury. Po této přípravě mohou být studenti
CJS zapojeni do přípravy a realizace vzdělávacích kurzů a doprovodných programů pro základní
a střední školy, Institut celoživotního vzdělávání a odbornou i laickou veřejnost.

ORGANIZACE STUDIA
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Modulární organizace studia nabízí studentům přehled celkové problematiky i dílčích témat jak pro
bakalářský oboru Judaistika: židovská a izraelská studia tak pro obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů
a propojuje klasické disciplíny humanitních věd s židovskými studii. Kromě absolvování základních
přednášek, povinných pro všechny studenty oboru, si studenti mohou vybrat specializované kurzy
českých i zahraničních expertů dle vlastního zájmu a profilace. V průběhu studia si student může zvolit
specializaci „izraelská studia“ či „dějiny a kultura moravských Židů“.
Centrum nabízí studentům profilaci zejména v několika oblastech (modulech), jež jsou současně
těžištěm vědecké práce jednotlivých vyučujících a tématy grantových a výzkumných projektů.
Těmito oblastmi jsou:
Modul 1
Dějiny Židů a specifika sociálního a politického postavení Židů, dějiny antisemitismu
-

dějiny Židů v době biblické a antické, ve středověku, v době osvícenské a liberální
vznik a dějiny antijudaismu/antisemitismu ve starověku a středověku
moderní antisemitismus, metodologie, rasový antisemitismus, antisionismus/antiizraelismus,
dějiny holocaustu
židovská emigrace a exil, židovský odboj
sionismus a dějiny státu Izrael, reálie (politologie a sociologie) státu Izrael

Modul 2
Dějiny myšlení: teologie, filozofie, kultus
exegeze rabínské literatury (Mišna, Talmud, Mišne Tora, Šulchan Aruch, Responsa)
základní rysy náboženské praxe, kultu, život Židů: svátky, obřady, zvyky
mystické proudy v judaismu: kabala, mesianismus a chasidismus
komparace křesťanské a židovské teologie
dějiny židovské filozofie od antiky k moderně
dějiny židovského myšlení v regionu Čechy a Morava

Modul 3
Kultura a umění, kunsthistorie a filologie: jazyky a dějiny literatur
-

výtvarné umění a architektura doby starověku, středověku, doby moderní, funerální umění
hudba a divadelní umění v období starověku, středověku, v době moderní
výtvarné umění, architektura, divadlo, hudba v Izraeli
židovské umění (a památky) v regionu Čechy a Morava
dějiny literatur se „židovským podílem“ (česká, německá, francouzská, anglická, americká,
polská, ruská atd.)
dějiny literatury jidiš
dějiny nenáboženské literatury v moderní hebrejštině, literatura státu Izrael
typologie a dějiny semitských jazyků
kapitoly z filologie jazyků: hebrejština, moderní hebrejština, jidiš
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-

Modul 4
Židé na Moravě
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-

archivní prameny k dějinám Židů a židovských obcí na Moravě
dějiny a kultura Židů a židovských obcí na Moravě
hebrejské prameny k dějinám moravských Židů

Modul 5
Praktická výuka jazyků
-

typologie semitských jazyků
biblická hebrejština
moderní hebrejština
jidiš
arabština

V rámci projektu ESF budou od akademického roku 2012/2013 nabízeny následující nové či inovované,
většinou interdisciplinární kurzy:1
-

Izraelský film
Moderní dějiny českých Židů
Moderní židovské dějiny v ortodoxní perspektivě: interdisciplinární seminář
Židé a křesťané v dějinách a v současnosti
Rakouská a německá židovská literatura
Jidiš

-

-

Archivnictví pro judaisty: četba pramenů k dějinám moravských Židů
Odraz dějin v poválečné kultuře českých Židů
Úvod do židovské filozofie
Vnitřní a zahraniční politika státu Izrael
Izraelsko-palestinský konflikt: izraelská politika v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu
Moderní hebrejština pro začátečníky
Moderní hebrejština pro mírně pokročilé
Moderní hebrejština pro mírně pokročilé: překladatelský seminář
Moderní hebrejská literatura
Moderní hebrejská literatura II – komiks
Arabština pro začátečníky
Židovské a státní právo v kontextu
Reálie a kultura státu Izrael
Cyklus přednášek pro veřejnost
Úvod do judaismu pro ne-judaisty
Mamele & tatele: obraz židovské matky a otce v literatuře
Židovské památky na střední Moravě
Modul „Praxe a stáž“

Blokové semináře pro studenty jiných oborů:
-

Židovská tradice a ritus
Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost

1

Přehled nových a inovovaných kurzů a jejich sylabů je k dispozici na www.judaistika.cz
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DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 2004-2011

GRANTY
CJS a jeho členové pravidelně pořádají odborné vědecké konference a workshopy a jsou řešiteli řady
prestižních českých i zahraničních grantů:
2007-2008
			

The Transformation of Ashkenazi Jewish Culture in the Early Modern Period:
6. rámcový program EU – Marie Curie

2007 a dále 			

Židovská literatura na Moravě: spolupráce s Arbeitstelle für deutsch-mährische
Literatur při Katedře germanistiky

2007 a dále 			

Dějiny, kultura a písemnictví moravských Židů: MŠMT – výzkumný projekt 		
jakožto součást výzkumného záměru Morava a svět

2008		

-

Jewish-Studies Fellowship: Rothschild Foundation Europe

2008-2012

-

Academic Jewish Studies in Europe Fellowship: Rothschild Foundation Europe

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 2004-2011/GRANTY

V počátcích existence CJS jeho členové a příznivci úspěšně prosadili kreditovanou výuku judaistických
kurzů na FF UP; své renomé si Centrum záhy vybudovalo i u širší veřejnosti prostřednictvím
specializovaných přednášek pro veřejnost. V relativně krátké době tak bylo dosaženo akreditace
magisterského oboru a s CJS začali spolupracovat přední čeští a zahraniční odborníci.

GRANTY/KONFERENCE A WORKSHOPY

2009-2011

-

Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe - Donor

2009		

-

Judaistická knihovna: MŠMT – rozvojový projekt

2009-2013
			

Challenging the Narrative of Czech-Jewish History in the Early Modern and
Modern Period: Rothschild Foundation Europe

2010-2013
			

Rabbinic Literature in Moravia from the Fifteenth to the Nineteenth Century:
7. rámcový program EU - Marie Curie

2010-2013
			

Judaistika otevřená: projekt ESF, Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující
možnosti mezioborových studií (CZ.1.07/2.2.00/15.0300)

2012-2013

Jews in Moravia: Texts and Studies: projekt IGA na FF UP

-

KONFERENCE A WORKSHOPY:
2008 -

Haskala, mezinárodní konference, (19.-21.5. CJS FF UP v Olomouci)

2009 		

Prager Mythus, mezinárodní konference pořádaná ve spolupráci s Univerzitou v Kostnici
(5.-7.3., FF UK Praha)

2010 		

Central European Jewish Studies: The students’ voice: mezinárodní studentský workshop
(12.-14.9., CJS FF UP v Olomouci)

Ludwig August Frankl. Židovský kosmopolita ve střední Evropě (Ludwig August Frankl.
Ein Jüdischer Kosmopolit in Mitteleuropa): mezinárodní symposium pořádané ve
spolupráci s Katedrou germanistiky FF UP, Institut für Germanistik der
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt a Zentrum fürJüdische Geschichte der Universität
Salzburg, (12.-14.12., CJS FF UP v Olomouci)

2011 		

Central European Jewish Studies: The students’ voice: mezinárodní studentský
workshop (14.-15.10., CJS FF UP v Olomouci)

V následujícím zimním semestru 2012/13 bude CJS hostit kromě již třetího ročníku studentské
konference Central European Jewish Studies: The students’ voice další dvě významná sympózia:
pracovní konferenci spolupracujících judaistických institucí s názvem Judaistika v moderním světě
(17.-18.11. 2012) a mezinárodní konferenci The Land in Between – Three Centuries of Jewish
migration to, from and across Moravia, 1648-1948 (18.-20.11. 2012).

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Již v počátcích své existence navázalo CJS úzkou spolupráci s Institutem judaistiky ve Vídni a s celou
řadou dalších uznávaných domácích i zahraničních institucí. Kromě mezinárodních konferencí, kurzů
a workshopů pořádá CJS také přednášky zahraničních odborníků a hostujících profesorů. Centrum
spolupracuje rovněž s univerzitami v Haifě, Jeruzalémě, Trevíru, Düsseldorfu, Drážďanech, Halle,
Heidelbergu, Vratislavi, Štýrském Hradci a v Budapešti.

KONFERENCE A WORKSHOPY

2010 		
		
		
		

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE/ VĚDECKÝ PROFIL

Centrum zajišťuje spolufinancování interních i externích odborníků židovských studií prostřednictvím
zahraničních donátorů (Evropský fond Marie Curie, Rothschildova nadace, ESF, program MOEL).

VĚDECKÝ PROFIL
Vědecko-výzkumný záměr CJS se v současné době orientuje především na dějiny, kulturu a písemnictví
moravských Židů, od roku 2007 je součástí výzkumného projektu Morava a svět financovaného MŠMT.
Tomuto záměru odpovídá i řada prestižních zahraničních grantů, které se členům CJS podařilo získat.
V současnosti také Centrum realizuje výzkumný projekt IGA na FF UP s názvem Jews in Moravia:
Texts and Studies.
Nově se CJS zaměřuje i na komplexní problematiku izraelských studií, tedy interdisciplinární studium
jedné z nejexponovanějších částí blízkovýchodního regionu.
Členové CJS průběžně usilují o svůj vědecký růst. Na podzim 2011 se habilitoval interní lektor CJS
Tamás Visi, MA. Ph.D. Jeho habilitační přednáška ze dne 7. 11. 2011 nesla název The Reception of
Greek Philosophy in Medieval Judaism and Islam. Brzy započne také habilitační řízení interní lektorky
Centra Mag. Louise Hecht, Ph.D. Několik dalších interních lektorů CJS v současnosti dokončuje
doktorský studijní program (Bednaříková Procházková, Drexlerová, Kalousová, Ráliš, Soukup).

KULTURNĚ-OSVĚTOVÉ A VĚDECKÉ AKTIVITY CJS

KULTURNĚ-OSVĚTOVÉ A VĚDECKÉ AKTIVITY CJS
Jak již bylo zmíněno výše, Centrum zapojuje své studenty do vědeckých a výzkumných projektů
a podporuje i badatelskou činnost doktorandů různých kateder FF zaměřující se na židovská studia.
V roce 2006 zahájilo Centrum vydávání publikační řady Judaica Olomucensia, kromě toho usiluje
i o získávání dalších finančních prostředků na publikaci (nejen) studentských prací.
V rámci kulturně osvětových a výzkumných aktivit CJS navázalo kontakty s různými pracovišti
v republice (Židovská obec Olomouc, Židovská obec Brno, Židovské muzeum v Praze, Muzeum
Kroměřížska, Muzeum Mohelnicka, občanské sdružení Respekt a tolerance atd.) Kromě vlastních
činností (organizování cyklu judaistických přednášek pro veřejnost, konferencí a workshopů) Centrum
participuje na kulturních a vzdělávacích akcích spojených s judaistickými tématy:
-

diskusní večery v rámci festivalu Jeden svět (2011)
spolupráce studentů CJS na projektu We Are One (2011-2012)
výstava Byl jednou jeden svět – významné židovské osobnosti Moravy (2011)
výstava Olomoucká rodina Aschkenesova (2012)
cyklus judaistických přednášek pro Universitu třetího věku (2006)
cyklus judaistických přednášek pro Zemské muzeum v Brně (2007)
přednášky v rámci festivalu Dny židovské kultury Olomouc 2011 (4.-10.10. 2011)
příprava a realizace filmové sekce festivalu Dny židovské kultury Olomouc 2012
(16.-25.10. 2012)
autorská čtení (Irena Dousková, Hana Frejková, Erika Bezdíčková, David Hrbek)
na podzim 2012 CJS chystá festival izraelských dokumentárních filmů

Řada těchto aktivit se koná právě díky úzké spolupráci mezi studenty a pedagogy. Individuální přístup
ke studentům je tak jednou z hlavních předností a výhod studia tohoto malého oboru.

KNIHOVNA CJS
CJS disponuje hodnotnou odbornou knihovnou sestávající především ze zahraničních publikací, které
jsou mnohdy nedostupné nejen v regionálních knihovnách, ale například i v knižním fondu Židovského
muzea v Praze. Za rozsah knihovny vděčí CJS především svým sponzorům a mecenášům.

Za další rozšíření knihovny vděčí CJS sdružení Respekt a tolerance, které pracovníkům a studentům
Centra poskytlo přístup k titulům z fondu Dr. Stanton Canter Library.
Kromě toho je třeba zmínit dar od Jüdisches Museum, St. Pölten, které věnovalo Knihovně CJS
kompletní řadu Encyklopaedia Judaica.
Další významnou část knižního fondu Knihovny CJS tvoří odkaz soukromé knihovny zesnulého profesora
Schuberta čítající přes 800 svazků.
Součástí knihovní sbírky se stal i dar čítající víc jak tisícovku titulů od pana Chaima Franka z
Dokumentations-Archiv für Jüdische Kultur und Geschichte v Mnichově, obsahující početná judaika,
studie zabývající se současnými dějinami, dějinami umění a větší množství periodik.

KNIHOVNA CJS

V roce 2007 věnoval Daniel Melchet Kabinetu judaistiky sponzorský dar. Z něj byly financovány první
knihovní akvizice, které se staly základem nově založené Knihovny Niny a Bena Melchet-Salpeterových,
obsahující v současné době na 1 300 svazků.

Výpůjční doba

KNIHOVNA CJS

Pro studenty a veřejnost jsou výpůjčky knížek pouze
prezenční. V knihovně je možno pořídit xerokopie
vybraných částí knih.
Knihovna Centra judaistických studií Kurta
a Ursuly Schubertových
třída Svobody 26
772 00 Olomouc
Výpůjční doba: čtvrtek 9:00-13:00
(případné změny na http://www.judaistika.cz/index.
php/cs/knihovna)
Kontaktní osoba: Miroslav Dyrčík
(dyrcik.miroslav@gmail.com)

O DONÁTORECH KNIHOVNY
Vzhledem k současnému systému financování vysokých škol je CJS prakticky odkázáno na podporu
sponzorů. K těm nejvýznamnějším, kteří přispěli k současnému knižnímu fondu, patří:
Manželé Kurt a Ursula Schubertovi

Ursula Schubertová, kunsthistorička Vídeňské univerzity, se zabývala především uměleckými
památkami raného křesťanství a helénského judaismu. Oba manžele tak spojoval obdobný vědecký
zájem.
Kurt Schubert odkázal olomouckému Centru judaistických studií velkou část své knihovny.
Ta i zde představuje velmi cennýpramen pro studenty a vyučující.

DONÁTOŘI KNIHOVNY CJS

Profesor Kurt Schubert (1923-2007) byl zakladatelem judaistických studií ve Vídni; patřil mezi
nejvýznamnější evropské vědce v oblasti judaistiky. V době druhé světové války studoval
starosemitskou filologii, jako studentovi se mu podařilo zachránit rozsáhlou knihovnu rabínského
semináře ve Vídni. Po válce se stal rektorem Vídeňské univerzity, kde přednášel judaistická témata
na Institutu orientalistiky. Roku 1966 prosadil otevření samostatného Institutu judaistiky a podporoval
vznik a rozvoj dalších center judaistických studií, včetně Kabinetu judaistiky na FF UP v Olomouci.
V akademickém roce 2005/2006 přednesl profesor Schubert v rámci učebního programu bývalého
Kabinetu judaistiky blok přednášek a seminářů. O rozvoj judaistických studií na FF UP usiloval profesor
Schubert až do své smrti v roce 2007.

Daniel Melchet

DONÁTOŘI KNIHOVNY CJS

Daniel Melchet (nar. 1945) je potomkem Beno Salpetera pocházejícího z Bukoviny. Beno se po smrti
svých rodičů ocitl v židovském sirotčinci v Olomouci, odkud v roce 1939 emigroval do Palestiny. Jeho
syn, Daniel Melchet, navštívil v roce 2006 Olomouc a následně finančně podpořil knihovnu Kabinetu
judaistiky, která nese jméno jeho rodičů „Nina & Beno Melchet-Salpeter Judaica Library“. Knihovna
byla slavnostně otevřena 19. 5. 2008 za přítomnosti Daniela Melcheta a jeho rodiny.
Sdružení Respekt a tolerance – Stanton Canter
Občanské sdružení Respekt a tolerance vedené panem Luďkem Štiplem se zabývá dokumentací historie
a kultury bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově. Zpracovává informace z archívů
i z literatury a zaznamenává vzpomínky pamětníků. Výsledky svého bádání prezentuje veřejnosti
– zejména mládeži – prostřednictvím výstav, publikací, novinových článků a vzdělávacích programů.
Díky daru štědrého spolupracovníka a přispěvatele sdružení Respekt a tolerance, pana Stantona
Cantera, a rovněž díky velkorysému zapůjčení darovaných knih sdružením Respekt a tolerance,
mohou studenti Centra i ostatní zájemci využívat tohoto bohatého fondu ke svému studiu.
Chaim Frank
Chaim Frank (nar. 1955) je pravým „renesančním mužem“ naší doby: všestranně nadaný umělec,
vystudovaný kunsthistorik, restaurátor a judaista (byl studentem profesora Schuberta ve Vídni). Dále
se zabýval či zabývá psaním novinových a internetových článků, publicistikou, pracuje i jako průvodce,
sociální pedagog či učitel matematiky na střední škole. Žije v Mnichově.

PERSONALIA

Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.
garant CJS

Mgr. Ivana Procházková
vedoucí CJS

Mag. Louise Hecht, Ph.D.
interní lektorka CJS

- pražská německá literatura
- německá židovská literatura
- literatura německé romantiky
- dějiny a kultura Židů
- literární semináře a semináře
úvodu do literární vědy
- semináře kulturních reálií

- česká a německá židovská literatura
- holocaust a poválečné dějiny
- literatura československých Židů
- problematika psycho-sociálního
dopadu šoa

- středověké a moderní dějiny Židů
- haskala v českých zemích a ve střední
Evropě
- dějiny židovského myšlení
- židovské vzdělávání
- gender problematika v judaismu
- moderní hebrejština
- izraelsko-palestinská problematika
(nejen) prostřednictvím filmových
seminářů

Tamás Visi, MA, Ph.D.
interní lektor CJS

Mgr. Marie Crhová, Ph.D., M.A.
interní lektorka CJS

Mgr. Marie Krappmann, Ph.D.
interní lektorka CJS

- rabínská literatura
- středověká židovská filosofie
- hebrejské texty z Moravy
- dějiny a interpretace Bible a Mišny
- dějiny a duchovní dějiny Židů ve 		
středověku

- moderní židovská politika a ideologie
ve střední a východní Evropě
- moderní dějiny Židů
- moderní židovské dějiny v ortodoxní
perspektivě
- dějiny sionistické ideologie

- syntax německého jazyka
- jidiš a jeho vývoj
- literatura jidiš
- srovnání jidiš s němčinou
- Purimspiele – vývoj, recepce,
analýza

ThLic. Mgr. Alžběta Drexlerová
interní lektorka CJS

PhDr. Lenka Uličná
interní lektorka CJS

Mgr. Eva Kalousová
interní lektorka CJS

- dějiny židovsko-křesťanských
vztahů
- židovsko-křesťanský dialog
- moderní hebrejština
- antijudaismus

- biblická hebrejština
- moderní hebrejština
- překladatelský seminář Bible
- překladatelský seminář moderní
izraelské literatury

- moderní dějiny Židů
- židovská emigrace z Československa
- orální historie

Mgr. Daniel Soukup
interní lektor CJS

- židovská filosofie
- osobnost a dílo Maimonida
- judaismus - tradice, zvyky a vývoj

- obraz Židů a židovství ve 		
středověké a raně novověké literatuře
- obraz židovských rodičů v literatuře
- židovské památky na Moravě
(exkurze a semináře)

PERSONALIA

Mgr. Jakub Ráliš
interní lektor CJS

