
ve spolupráci s 
Federací židovských obcí v ČR  
a Židovskou obcí v Praze pořádá 
seminář pro pracovníky židovských 
a partnerských organizací. 

Náhrobky na židovském hřbitově
19. listopadu 2013 od 9.30 do 14.30 na Židovské obci v Praze, 
Maiselova 18, Praha 1, 3. patro (odpolední praktická dílna se bude konat na Novém židovském hřbitově na Praze 3).



Program:
9:30  Úvodní slovo rabína Karola Efraima Sidona
9:35-10:35  Tradice židovského pohřbívání, židovské hřbitovy na našem území (Iva Steinová)
10:45-11:15  Epigrafika židovského náhrobku  

(Daniel Polakovič)
11:15-12:00  Symbolika židovských náhrobků a úvod do jejich čtení – úvod do praktické dílny (Iva Steinová)
12:00 Oběd
13:30-15:00  Praktická dílna – exkurze spojená s četbou náhrobků na Novém židovském hřbitově (Iva Steinová, Daniel Polakovič a Kateřina 

Steinová)
Přihlaste se nejpozději do 12. 11. 2013, kapacita semináře je omezena. Vstupné 50 Kč.
Během semináře je možné využít stravování v jídelně Šalom Židovské obce v Praze. V případě zájmu si prosím oběd objednejte společně s přihláškou na seminář.  
Cena oběda je 65 Kč.
Kontakt: Marta Malá, email: mala@fondholocaust.cz, tel.: 224 261 615, 777 331 937

Daniel Polakovič
Historik, dlouhodobě se zabývá mapováním a dokumentací ži-
dovského kulturního dědictví v České republice, zejména v oblasti 
hebrejské epigrafiky, paleografie a kodikologie. Studoval hebra-
istiku na FF UK v Praze. Pracuje v Židovském muzeu v Praze 
v oddělení dějin Židů a judaistiky a je spoluautorem několika 
monografií, studie publikuje v odborných sbornících a časopisech.

Iva Steinová
Historička, dlouhodobě se zabývající tématem židovských hřbito-
vů a náhrobků. Absolvovala obory dějiny umění a dějepis FFUK 
v Praze. Židovským památkám se věnovala během svého působení 
v Národním památkovém ústavu a výsledky několikaleté práce 
shrnula roku 2011 v publikaci Maceva. Od téhož roku působí 
v Matana a.s., kde podrobně dokumentuje náhrobky židovských 
hřbitovů. Nové poznatky pravidelně publikuje v odborných časo-
pisech a sbornících.

Kateřina Steinová
Absolventka Lauderových škol. V současnosti studuje 3. ročník 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Třetím rokem 
také pracuje v Nadačním fondu obětem holocaustu jako admi-
nistrativní pracovnice. Díky rodinnému zázemí se dlouhodobě 
zajímá o problematiku židovských hřbitovů a podílí se na jejich 
dokumentaci. Je autorkou monografie Osudy jednoho židovského 
sirotčince, kterou v roce 2012 vydaly Lauderovy školy.


