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Ing. Jaroslav Franek, CSc,
Na záložke jeho knihy Judaizmus, ktorá sa po polstoročí socialistického mlčania stala pre
slovenského čitateľa v roku 1991 prvým zrozumiteľným prehľadom fenoménu židovstva, stojí:
"Narodil sa rok po ukončení 2. svetovej vojny, ktorá priniesla väčšine slovenských Židov smrť v
koncentračných táboroch. Patrí medzi jedných z mála Židov na Slovensku, čo po tejto tragédii
prejavili hlboký záujem o poznanie zdrojov židovstva." Odvtedy sa na pultoch našich
kníhkupectiev objavilo veľa kníh s touto témou, no ako hovorca Ústredného zväzu židovských
náboženských obcí stále otvorene formuluje názory a postoje svojich spoluvercov, ktorí sa
rozhodli zostať občanmi Slovenskej republiky, napriek krutej minulosti ich starých rodičov.“

PhDr. Peter Salner, DrSc, predseda Židovskej náboženskej obce v Bratislave, vedec,
etnograf a zároveň autor a editor viacerých úspešných, početne citovaných knižných publikácii:
Minulý rok v Jeruzaleme (2010), Premeny židovskej Bratislavy 1945-1989 (2008), Mozaika
židovskej Bratislavy (2008), Budúci rok v Bratislave (2007), Bratislavské kaviarne a viechy
(2006), Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou (2001) Premeny Bratislavy 1939 –
1993 (1998), Prežili holokaust (1997), Židia v Bratislave (1997), Židovská identita včera, dnes a
zajtra (1995), Taká bola Bratislava (1991). Viaceré vedecké projekty Dr. Salnera mapujú kultúru
a históriu slovenského židovstva. Na svojom pracovisku - Národopisnom ústave SAV - vychoval
desiatky diplomantov, ašpirantov a doktorantov. Okrem vedeckej a publikačnej činnosti
prednáša viacero predmetov, či už na pôde Inštitútu judaistiky, kde pracuje ako externý
spolupracovník, alebo na Filozofickej fakulte UK. Má za sebou aj dlhodobé prednáškové pobyty
vo Švajčiarsku a v poslednom období tiež v Prahe na Karlovej univerzite a na pôde ŽNO. Bol
jednou z kľúčových osobností projektu, ktorý zachytával na videomédia osudy ľudí, ktorí prežili
holokaust. Práve tento projekt bol základom k napísaniu už spomenutej knihy Prežili holokaust.
Stál pri zrode Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave, úzko spolupracuje s
Nadáciou Milana Šimečku.

