
Témou kolokvia je Holocaust na území Protektorátu Čechy a Morava a na území Slovenského štátu. 

PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (1965)  - etnologička. 
Pôsobí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2005-2017 viedla občianske združenie Dokumentačné stredisko 
holokaustu. Svoje výskumné a vzdelávacie aktivity zameriava na problematiku sociálnej pamäti a medzigeneračnej 
komunikácie, na reprezentácie holokaustu, aj obdobia vlády komunistov v spomienkach pamätníkov, ako aj v súčasnom 
diskurze spoločnosti Slovenska. Autorsky sa tiež podieľala na mnohých publikáciách (zatiaľ posledná Nevyrozprávané 
susedské príbehy 2016) a na viac ako dvoch desiatkach štúdií s problematikou holokaustu na Slovensku. Spolupracuje 
so Židovským komunitným múzeom v Bratislave, kde napríklad spolupracovala na výstave Engerau – zabudnutý príbeh 
Petržalky.

e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk

PhDr. Arne  B. Mann, CSc. (1952), etnológ - romista. 
Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa zameriava na dejiny, kultúru a spôsob života Rómov na Slovensku. Je 
autorom učebnice Rómsky dejepis (2000) a Rómski kováči na Slovensku (2018), viac ako 50 vedeckých štúdií a tiež 
odborných a populárno–vedeckých článkov. Viac ako 30 rokov pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave etnológie 
Slovenskej akadémie vied. Externe prednášal dejiny a kultúru Rómov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a Fakulte 
humanitních studií UK v Prahe.

e-mail: arne.mann@centrum.sk 

Mgr. Michal Schuster (1980), historik. 
Špecializuje sa na dejiny Rómov na území súčasnej Českej republiky, v tejto oblasti tiež príležitostne publikuje a prednáša 
pre odbornú a laickú verejnosť. V rokoch 2005 – 2016 pracoval ako kurátor a historik Múzea rómskej kultúry v Brne, 
v rovnakom období pôsobil ako člen komisie pre genocídu Rómov v rámci Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie 
holocaustu (International Holocaust Remembrance Alliance). Od roku 2005 spolupracuje so spoločnosťou Živá pamäť 
na vzdelávacom projekte Zmiznutí Rómovia a Rómovia dnes, dlhodobo pôsobí ako externý pedagóg v rámci Kabinetu 
multikultúrnej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2016 pracuje v Inštitúte Terezínskej 
iniciatívy v Prahe, kde sa venuje predovšetkým projektu dokumentácie rómskych obetí holocaustu. 

e-mail: michal.schuster@terezinstudies.cz

Mgr. Tomáš Fedorovič, PhD. (1976) - historik
Od roku 2000 pracuje jako výzkumný pracovník historického oddelenia Pamätníka Terezín. Zaoberá sa predovšetkým 
históriou terezínskeho ghetta a jeho postavenia v rámci konečného riešenia židovskej otázky. Okrem výskumu k činnosti 
nacistického protižidovského aparátu v Protektoráte Čechy a Morava sa zaoberá osudmi židovských hendikepovaných 
osôb (duševne chorých, slepcov, vojnových invalidov). Publikuje v českých a medzinárodných periodikách a je spolu-
autorom viacerých výstav v pamätníku Terezín.    

e-mail: fedorovic@pamatnik-terezin.cz

Mgr. Zuzana Kumanová, PhD. (1970), etnografka - romistka. 
Od roku 1994 sa zaoberá dejinami a kultúrou Rómov. Pôsobí v neziskovom sektore a od roku 1999 spolupracuje s ob-
čianskym združením In Minorita. Téme rómskeho holocaustu sa venuje od roku 2005. Angažuje sa aj v problematike 
zlepšenia postavenia rómskych žien. Je zostavovateľkou viacerých publikácií a autorkou knihy Rómovia vo fotografii 
Jozefa Kolarčíka-Fintického (2007). 

e-mail: zuza.kumanova@centrum.sk

Katedrou histórie Filozofickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

Vás pozýva na študentské kolokvium,
ktoré sa koná 19. novembra 2019 od 13.00 hod. 
v priestoroch H-307 (Akropola, Hodžova 1, 3. poschodie)

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Sprievodné podujatie je panelová výstava Holocaust Rómov na Slovensku 1939 – 1945.

Podujatie je súčasťou projektu Ma bisteren! – venovaného pripomínaniu holocaustu Rómov na Slovensku.
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