MGR. JAN ROUBÍNEK, B. A.

Dokumentační oddělení
Principova alej 304
Památník Terezín
PSČ 411 55
Okres Litoměřice

Tel. 416 724 550
E- Mail: roubinek@pamatnik-terezin.cz

KLÍČOVÉ ÚSPĚCHY
• aktivní účast na seminářích s tématem holocaustu v České republice i zahraničí
• úspěšné završení mezinárodního projektu GEPAM
• organizátor expozice: Terezínská liga. Fotbal v terezínském ghettu (Památník Terezín, 2013)
• účast na projektu zpracování pozůstalosti prof. Michaela Harzegora (Telavivská univerzita)
• výzkum pro CNRS a zveřejnění jeho výsledků v odborné publikaci
• vyučování hebrejštiny v židovské kongregaci Maidenhead (Velká Británie)
• 2005 - nahrávání a zpracování rozhovorů s přeživšími holocaustu - asi 30 hodin natočeného materiálu
• 1990-91 – vedení projektu restaurace židovského hřbitova v Luži (východní Čechy) ve spolupráci s
hebraistkou Terezou Hanzlíkovou- Dubinovou
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
břez. 2015 – dosud
Památník Terezín, dokumentační oddělení
vedoucí
•
odpovídá za zhotovení smluv o reprodukci
•
podílí se na přednáškové činnosti
•
řeší výzkumné úkoly v oblasti dějin terezínského ghetta
•
je členem vedení Památníku Terezín a poradního výboru pro sbírkotvornou činnost
•
řídí spolupráci s domácími a zahraničními institucemi
led. 2011 – břez. 2015
•
•
•

Památník Terezín, historické oddělení
koordinátor mezinárodního projektu GEPAM za Památník Terezín
psaná a verbální komunikace se zahraničními kolegy
tvorba textů v českém a anglickém jazyce
výzkum v archivech České republiky a sběr historických dokumentů

dub. 2008 - břez. 2011
•
•

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francie
spolupráce na projektu prof. Gada Freudenthala
výzkum v archivech Velké Británie (např. Univerzity of Exeter, Devon)
spoluautorství na odborném článku a publikace v historickém časopisu

dub. 2008 - pros. 2012
•
•

Občanské sdružení Milon
překladatel na projektu prvního hebrejsko-českého slovníku
člen přípravného týmu překladatelů - zpracování úvodních souborů slov
člen „česko-hebrejské pracovní skupiny“ společně s hebrejskými rodilými mluvčími

dub. 2007 - pros. 2010
•

Eton College, osmileté chlapecké internátní gymnázium, Velká Británie
bezpečnostní důstojník
zákaznický servis pro akademický sbor a studenty

•

ochrana osob

dub. 2006 - dub. 2007
•
•

Computer Associates (IT řešení), Datchet, Velká Británie
představitel licenčního oddělení pro oblast Evropy a Blízkého východu
zodpovědnost za zákaznický servis pro softwarová řešení společnosti Computer Associates
každodenní užívání hebrejštiny a angličtiny

dub. 2003 - dub. 2005

•
•
•

Menorah Primary, židovská ortodoxní základní škola (1. stupeň)
Golders Green, Londýn, Velká Británie
bezpečnostní referent a recepční
využití zkušeností nabytých v průběhu vojenské služby
plnění povinností recepčního a telefonisty pro rodiče studentů a oficiální hosty
blízké seznámení s každodenním životem ortodoxní židovské komunity

VZDĚLÁNÍ
2015 - dosud

příprava na státní rigorózní zkoušku
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2011 - 2015

navazující magisterské studium v oboru Historie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
ukončeno s vyznamenáním státní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací
s tématem reflexe holocaustu

1995 - 2002

bakalářské studium (B. A.) v oborech Všeobecná historie a Historie Blízkého
východu
Telavivská univerzita
(složeny např. zkoušky v kursech „Staří a moderní sionisté“, „První desetiletí
Státu Izrael“ či „Mezinárodní vztahy mezi Izraelem a Sovětským svazem (19481991)“
Kurzy hebrejštiny (stupeň E a závěrečný stupeň F) a angličtiny (pokročilý
stupeň + angličtina pro humanitní obory)

1994-1995

„Mechina“- jednoroční přípravný program pro zahraniční studenty
Hebrejská univerzita v Jeruzalémě
(složeny např. zkoušky v kursech „Holocaust“ či „Moderní dějiny židovského
lidu“)
Kurz hebrejštiny (stupeň D) a angličtiny (pokročilý stupeň)

léto1994

letní jazykový kurs hebrejštiny (stupeň C)
Hebrejská univerzita v Jeruzalémě

1992-93

jazykové kurzy hebrejštiny (ulpany) - kibucy Bet Hashita a Maayan Zvi, Izrael
Židovská agentura pro Izrael
(stupně A, B)

1985-89

Gymnázium Vysoké Mýto,
(rozšířená výuka ruštiny a němčiny, maturitní zkouška z ruštiny)

ZNALOST JAZYKŮ
plynulá znalost češtiny, hebrejštiny, angličtiny, ruštiny, částečná znalost němčiny a arabštiny
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VOLNÝ ČAS A ZÁLIBY
rodina, účast na komunitním životě Židovské obce Praha, sport: cyklistika, maratonský běh, horská turistika,
literatura a film s historickou tématikou

