Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Židovská obec v Ostravě

Vás srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci

Transporty do Niska nad Sanem (1939-1940).
První deportace evropských židů.
Konference se koná pod záštitou ministra zahraničí ČR J. Kohouta
a hejtmana Moravskoslezského kraje J. Palase

ve středu 14. října 2009 od 10 hod.
v aule Ostravské univerzity, Českobratrská 16, Ostrava 1
Konference připomene 70. výročí židovských transportů z Moravské Ostravy, Katovic
a Vídně do tábora v Nisku nad Sanem, které se odehrály už v říjnu 1939 jako první
transporty židů v okupované Evropě. Akce řízená Adolfem Eichmannem postihla na pět
tisíc židů z českých zemí, Polska a Rakouska. Konference se bude zabývat dvěma
transporty do Niska nad Sanem i osudem třetího transportu, který skončil v ghettu
v Sosnowci, výstavbou a krátkou historií koncentračního tábora v Nisku nad Sanem
i osudy deportovaných vězňů. Většina z nich byla zahnána strážemi SS na území
Sovětského svazu, kde byli znovu uvězněni v sovětských koncentračních táborech –
gulazích.
V programu vystoupí:
Doc. PhDr. Mečislav Borák ze Slezské univerzity v Opavě
(místo Niska v historii holocaustu a osudy transportů z českých zemí)
Dr. Jacek Proszyk z Jagellonské univerzity v Krakově a Židovské obce v Bielsku-Białé
(osudy židů z katovické části transportu, zvl. těšínské a bielské skupiny)
Dr. Michal Lion z Rakouské národní knihovny ve Vídni
(osudy židů z vídeňské části transportu)
Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc. z katedry všeobecných dějin Filozofické fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě
(osudy účastníků třetího transportu, kteří se dostali ze Sosnowce na Slovensko)
Dr. Robert Kuwałek ze Státního muzea v Majdanku, vědeckého oddělení v Lublinu
(kontakty vězňů z Niska s židovskou obcí v Lublinu)
Dr. Daniel Wechsberg
(osudy účastníků transportu, kteří po válce žili v Izraeli)
Doc. ThDr. Tomáš Novotný z Ostravské univerzity
(příklad Imiho Lichtenfelda – vzpoura proti bezpráví)
Předpokládané zakončení konference asi v 15.00 hod.

Přednesené příspěvky budou publikovány v časopisu FF OU Historica. Revue pro historii
a příbuzné vědy. Po konferenci se uskuteční promítání dokumentárních filmů o transportu
do Niska (rež. Jan Flak) a o neznámých transportech do Polska (rež. Lukáš Přibyl).
Vzhledem k omezenému počtu míst v přednáškové síni prosíme zájemce o konferenci,
aby svou účast písemně potvrdili na přiložené přihlášce, kterou prosíme odeslat
do 15. září 2009 na adresu pořadatelů (možno poslat na níže uvedenou e-mailovou
adresu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška k účasti na mezinárodní vědecké konferenci Transporty do Niska nad Sanem
(1939-1940). První deportace evropských židů pořádané 14. října 2009 v Ostravě

Jméno, příjmení, tituly účastníka: ……………………………………………………………………………………………
Instituce (včetně adresy): ……………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonický kontakt: ……………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že konferenční poplatek ve výši 300,- Kč uhradím při prezenci.

……………………………………………………………
Podpis účastníka

Případné dotazy ohledně účasti na konferenci adresujte na e-mail: lydie.szlauerova@osu.cz

