Jindřiška Rosenbaumová a kol.

Nakladatelství Machart ve spolupráci
se Základní uměleckou školou Václava Talicha

vás v sobotu 8. září 2018 zve

BEROUNSKO a jeho Židé

do průchodu ZUŠ na Husově náměstí v Berouně:

char t

15:00 hod.: slavnostní představení knihy
„Berounsko a jeho Židé“

BEROUNSKO
a jeho Židé

machart

Jindřiška Rosenbaumová a kol.

15:15 hod.: zahájení provozu
nové Galerie V průjezdu
výstavou fotografií V. Kasla
15:30 hod.: beseda s autory knihy
„Berounsko a jeho Židé“
v sále ZUŠ v 1. patře

Berounsko a jeho Židé / Jindřiška Rosenbaumová a kol.
Unikátní obrazová historická publikace se snaží dosud nebývale rozsáhlým způsobem zmapovat bohatou historii židovské komunity
v Berouně a jeho okolí od poloviny 17. století až do druhé světové války. Snahou publikace je populárně-naučným způsobem přiblížit
židovské náboženské památky v berounském regionu, hospodářské působení židovských podnikatelů, historii významných židovských
rodů na Berounsku i Hořovicku a jejich podíl na společenském a kulturním životě.
Kniha se v jedné ze svých částí také věnuje projevům antisemitismu na Berounsku, od roku 1866 až do druhé světové války. Zcela
zásadní význam má také publikování všech fotografií z evidence židovského obyvatelstva, která byla pořízena před transportem berounských Židů do vyhlazovacích táborů za druhé světové války.
Publikaci přivedl na svět kolektiv autorů, z nichž nejrozsáhlejší pasáž je dílem autorky Jindřišky Rosenbaumové, která tímto způsobem zdokumentovala židovskou historii tak, jak se prolínala s dějinami berounského a hořovického regionu. Autor Jiří Topinka zpracoval
zejména část pojednávající o transportech berounských Židů do koncentračních táborů v průběhu druhé světové války. Na přípravě
dalších textů se podílela historička Dana Hradilová a kniha zahrnuje i texty Kláry Tarantové. Významnou část knihy tvoří nejen historická
obrazová dokumentace, ale také současné snímky berounského fotografa Vladimíra Kasla, který na vysoké umělecké úrovni zdokumentoval současný stav židovských památek, zejména starých židovských hřbitovů v Berouně, Hořovicích, ale i v dalších menších obcích
regionu – Litni, Mořině, Praskolesích, Hostomicích pod Brdy, Tetíně, Všeradicích, Lochovicích a Běštíně.
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