Výročná správa 2018
Post Bellum SK (založená v roku 2011) je mimovládna
organizácia a občianske združenie, ktorého cieľom je
realizácia kampaní a projektov v prospech ochrany ľudských
práv prostredníctvom aktivít inšpirovaných European
Remembrance.
Dva základné piliere našej práce tvorí zaznamenávanie
spomienok pamätníkov
najdôležitejších historických
míľnikov 20. storočia, ich sprostredkovanie čo najširšej
verejnosti a realizácia zážitkových vzdelávacích aktivít.

Aktivity v roku 2018
>> Dokumentovanie pamätníkov

Post Bellum SK zbiera nahráva výpovede pamätníkov od
roku 2011. Všetky rozhovory s pamätníkmi sprístupňujeme
širokej
verejnosti
prostredníctvom
najväčšieho
medzinárodného
internetového
portálu
Pamäť
národa/Memory of Nations, ktorý prevádzkujeme spolu s
našou partnerskou organizáciou Post Bellum, o.p.s. in the
Czech Republic.
Databáza, ktorá je k dispozícii aj v anglickom jazyku,
obsahuje:
- viac ako 9,000profilov pamätníkov
- viac ako 4,000 publikovaných príbehov
- takmer 70,000fotografií
- viac ako 30,000klipov
Koncom roka 2018 túto databázu využívalo takmer 9,000
registrovaných výskumníkov a užívateľov.
V roku 2018 sme spolupracovali s 36 dokumentaristami a
novinármi, nahrali sme 103 príbehov pamätníkov kľúčových
udalostí 20. storočia, ako napríklad preživších Holokaust,
partizánov
alebo
politických
väzňov.
Zo
všetkých
zaznamenaných príbehov sme ich publikovali 91, zvyšných
12 je súkromných a sú k dispozícii len pre výskumníkov a
historikov. Príbehy sú dostupné vo forme videa, zvukovej
nahrávky alebo ich kombinácie.

>> Vzdelávacie aktivity
Naše vzdelávacie zážitkové workshopy a ich metodiky sme
vytvorili a implementovali vďaka podpore Európskej
komisie prostredníctvom programu Európa pre občanov.
Workshopy sú určené pre žiakov a žiačky základných,
študentov a študentky stredných škôl a gymnázií, budúcich
učiteľov a učiteľky. Všetky workshopy vychádzajú zo
skutočných príbehov pamätníkov a sú súčasťou nášho
internetového portálu Pamäť národa.

V roku 2018 sme uskutočnili 112 vzdelávacích workshopov v
rámci celého Slovenska, napríklad v Bratislave, Nitre,
Humennom, Stupave, Hlohovci, Vrábľoch, Šamoríne, Žiari
nad Hronom. Zúčastnilo sa ich približne 3,000 žiakov a
študentov.
Náš odborný tím tvorí 12 lektoriek a lektorov, pričom
ponúkame 3 workshopov pre základné školy, 3 rôzne
workshopy pre stredné školy a gymnáziá a 1 workshop pre
vysokoškolských študentov. Okrem toho tiež realizujeme
štvormesačný vzdelávací workshop formou mimoškolskej
aktivity, ktorý sa nazýva „Príbehy našich susedov“.

Čo o našich workshopoch hovoria učiteľky a učitelia, ktorí sa
ich zúčastnili ?
„Chcela by som sa poďakovať Post Bellum za naozaj
zaujímavý workshop. Dva dni strávené vo Vašej spoločnosti,
hodnotia žiaci výlučne pozitívne a určite nás budú zaujímať
podobné aktivity v budúcnosti.“
„Ďakujeme pekne za ponuku Vašich vzdelávacích
workshopov. Najmä však chceme vyzdvihnúť lektorov, ktorí
našim žiakom prezentovali vážne témy ako sú totalitné
režimy, sloboda prejavu, cenzúra alebo xenofóbia
zaujímavou zážitkovou formou. Žiaci boli s priebehom veľmi
spokojní a my sme si všimli, že vo väčšej miere začínajú
vnímať udalosti v historickom kontexte a viac ich zaujíma aj
vplyv ľudského správania na dejinné udalosti, ktoré vyústili
v realitu dneška. Ďakujeme, boli ste skvelí!“
„Chcel by som poďakovať Vám a Vašim kolegom z Post
Bellum za vynikajúci workshop pre našich žiakov v
základnej škole Narnia. Na základe toho, čo mi žiaci
povedali, workshop sa im veľmi páčil. Ja to môžem len
potvrdiť, keďže som sa zúčastnil na časti workshopu, kde
žiaci prezentovali programy politických strán po roku 1936 a

naozaj sa do svojich rolí vžili. Ako dejepisár, som teraz veľmi
vďačný, že sa počas vyučovania teraz kladú viac zvedavých
otázok. Veľká vďaka a teším sa na ďalšiu spoluprácu v
budúcnosti.“
Čo o našich workshopoch hovoria žiaci a študenti?
„Veľmi som si workshop užila, pretože bol zaujímavý a
veľmi inšpiratívny. Bolo zvláštne rozhodovať sa o situáciách,
v ktorých som sa doteraz neocitla. Som však veľmi smutná,
lebo počúvať príbeh ženy, ktorá si prešla ťažkou životnou
cestou je komplikovajnejšie, ako sa prvý pohľad zdá.“
„Workshop sa mi samozrejme veľmi páčil. Prečo? Lebo
mám rád dejepis. Naučil som sa veľa o tom období histórie a
som za to veľmi vďačný. Verím, že sa poučíme z minulosti!“
„Páčilo sa mi to veľa som sa naučila. Až teraz som pochopila,
aké to mali ľudia v minulosti ťažké. Najskôr som si myslela,
že si len pozrieme nejaký dokumentárny film. Príbeh bol
veľmi dojímavý a hlboko sa ma dotkol. Musíme byť vďační za
to, v akej krajine žijeme.“
>> V roku 2018 sme dokumentovali pamätníkova a realizovali
vzdelávacie workshopy vďaka finančnej podpore od
slovenských a zahraničných donorov vrátane programu
Európskej komisie Európa pre občanov, Fondu pre podporu
umenia Nadácie Orange, Stredoeurópskej nadácie, Tiposu,
Bratislavského samosprávneho kraja a iných. Vďaka
podpore Európskej komisie, sme mohli vytvoriť a
implementovať vzdelávacie workshopy a tiež dokumentovať
v Rumunsku a Bulharsku (spolu s ďalšími partnermi). <<
>> Výstavy
Naša výstava „Príbehy 20.storočia“ predstavila 14 portrétov
statočných ľudí, ktorí vzdorovali totalitným režimom
20.storočia na Slovensku. V priebehu apríla až decembra
2018 sme výstavu inštalovali v 9 slovenských mestách Levice, Brezno, Tisovec, Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec,
Liptovský Hrádok, Bolešov a Devín. Napriek pozitívnej
odozve zo všetkých miest sme s výstavou prežili aj
turbulentné chvíle.

V júni 2018 sa primátor mesta Rimavská Sobota a väčšina
mestského zastupiteľstva odmietla našu ponuku inštalovať
výstavu v centre mesta kvôli ich otvoreným sympatiám
ultrapravicovému
hnutiu
na
Slovensku
(výstava
predstavovala
preživších
Holokaust
a
účastníkov
Slovenského
národného
povstania).
Vďaka
podpore
Ministerstva
kultúry
SR
a
Banskobystrického
samosprávneho
kraja,
sa
výstava
uskutočnila
v
Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote,
ktoré poskytlo svoje priestory v priebehu júla 2018.
V decembri 2018, keď bola výstava inštalovaná v blízkosti
Devínskeho hradu, bola poškodená neznámymi vandalmi.
Najviac bol znehodnotený panel, ktorý približoval život
Štefánie Lorándovej, statočnej slovenskej Židovky, ktorá
počas II. svetovej vojny pomohla zachrániť veľa židovských
životov a patrila medzi tých, ktorí prežili koncentračný tábor
v Osvienčime.

Našu druhú výstavu „Memory of Nations:
predstavili v Stupave v máji 2018. Výstava
životným príbehom svedkov totalitných
európskych krajinách a bola umiestnená

Yes/No“ sme
sa venovala 12
režimov v 6
v špeciálnom

kamióne. Keďže projekt vznikol v rámci medzinárodnej
spolupráce, výstava ďalej putovala do Viedne, Budapešti,
Varšavy, Roskilde, Sofie, Drážďan a Prahy.
>> Cena Pamäti národa 2018
Každoročne 17.novembra pri príležitosti výročia Nežnej
revolúcie, Post Bellum SK spolu s partnerskou českou
organizáciou Post Bellum, organizujeme "Cena Pamäti
národa" a oceňujeme 2 slovenské and 2 české osobnosti.
Ocenenie získavajú za to, že v minulosti preukázali odvahu v
boji s totalitným režimom a vo svojom živote ukázali, že
"česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová."
V roku 2018 získali Cenu Pamäti národa štyri výnimočné
osobnosti, protikomunistický rebel a bývalý politický Jiří
Světlín, Milena Blatná, ktorá pracovala v jáchymovských
uránových baniach a pomáhala väzňom prenášať von listy
rodinám a odpovede naspäť, bývalá politická väzenkyňa
Helena Kociánová, ktorú v komunistickom väzení nešetrili a
prišla o nohu a Marta Szilárdová, preživšia Holokaust, ktorá
zachránila život svojej sestry počas pochodu smrti.
Podujatie sa pravidelne uskutočňuje v Národnom divadle v
Prahe a prenášajú ho Česká aj Slovenská televízia na druhom
programe. Ocenenie sa stretáva s veľkým záujmom
verejnosti, a pomáha tak k zvyšovaniu povedomia o Post
Bellum, jeho poslaniu a aktivitách, ako aj k zvýšenie
finančných darov od divákov.

>> Stretnutie tých, čo prežili šoa (kniha)
V decembri 2018 sme v spolupráci s Ohel David (domov pre
seniorov, ktorí prežili Holokaust) vydali našu prvú knihu,
ktorá dokumentuje životné príbehy a výpovede preživších
Holokaust. Kniha bola financovaná prostredníctvom

crowdfundingovej kampane, ktorá prebiehala v máji 2018
and vďaka podpore Stredoeurópskej nadácie.

>> Príbehy 20.storočia (časopis)
V októbri 2018 sme predstavili prvé dve vydania nášho
nového štvrťročníka „Príbehy 20. Storočia“. Témou prvého
čísla bol Slovenský štát počas II.svetovej vojny, druhé číslo
bolo venované nežnej revolúcii.

>> Deň veteránov 2018 (verejná finančná zbierka)
Deň veteránov, pamätné podujatie s cieľom uctiť si
vojnových veteránov, ktorí bojovali počas I. a II. svetovej
vojny, sa uskutočnilo 11.novembra 2018. Sprevádzali ho
rôzne aktivity, ktoré prebiehali v týždni od 5. do 11.novembra
2018.
V roku 2018 sme zorganizovali Deň veteránov po druhýkrát.
Kým v roku 2017 sa podujatie realizovalo len v Bratislave, v
roku 2018 už bolo v 14 slovenských mestách: Bratislava,
Nitra, Trnava, Trenčín, Zvolen, Banská Štiavnica, Banská
Bystrica, Žilina, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš,
Košice, Prešov, Poprad and Hummené. V uliciach miest

prebiehala finančná zbierka a darcovia boli odmenení
červeným makom a dostali aj informačné materiály o Post
Bellum SK. Vyzbierali sme takmer 1,900 EUR.

>> Práca s médiami a na sociálnych sieťach
V slovenských médiách sme zaznamenali približne 60
mediálnych výstupov o našich aktivitách.
111 príbehov a svedectiev pamätníkov, ktoré sme nahrali,
bolo uverejnených našimi mediálnymi partnermi Denník N,
SME a Aktuality.sk.
Počet našich fanúšikov na Facebooku sa zvýšil z 3,282 na
6,069(2,787 nových fanúšikov).
Mali sme s nimi 11,730 interakcií (kliknutia, páči sa,
komentáre).
Naša Facebooková stránka bola zobrazená takmer 1.4
miliónkrátviac ako 1 miliónudivákov.
Naša
webstránka
náštevníkov ročne.
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