
„Nechajte ma byť takou, aká som -  
Životný príbeh Anny Frankovej“ 

Putovná výstava je medzinárodný projekt, ktorý vytvorilo Anne Frank House v Amsterdame, a 
organizuje sa vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku ho od roku 2005 zastrešuje 
Nadácia Milana Šimečku.  

Obsah  

Historická časť výstavy sprevádza životom Anny od jej narodenia až po smrť v koncentračnom 
tábore Bergen-Belsen. Prostredníctvom archívnych fotografií dokumentuje život Frankovcov v 
Nemecku, emigráciu do Amsterdamu a ukrývanie sa v tajných priestoroch firmy Otta Franka. 
Súčasne ukazuje historický kontext doby: vzostup nacionálneho socializmu, diskrimináciu a 
prenasledovanie židovského obyvateľstva, ktoré vyústilo do genocídy


Druhá časť výstavy necháva prehovoriť   súčasných mladých ľudí. Vyjadrujú sa k rôznym témam, 
ktoré vyplývajú z historickej časti výstavy:

Identita - čo tvorí tvoju identitu? Ako sa vidíš? Ako ťa vidia iní?

Skupinová identitia - do akých skupín patríš? čo si o nich myslia ostatní ľudia?

Diskriminácia - čo sa stane, ak ťa iní ľudia neakceptujú alebo neprijmú?

Reakcia - čo môžeš urobiť, ak si svedkom diskriminácie?


Vzdelávací program 

Výstava rozvíja koncept rovesníckeho vzdelávania. Na základe dobrovoľného záujmu sa žiaci a 
žiačky prihlásenia na tréning sprievodcov výstavou. Tréning prebieha 2 dni a vedú ho lektori a 
lektorky Nadácie Milana Šimečku. Žiaci sa počas neho naučia ako sprostredkovať obsah výstavy 
svojim spolužiakom, ako ich aktívne zapojiť do výkladu a ako viesť diskusiu o súčasnej téme 
diskriminácie s prepojením na príbeh Anny Frankovej.  Tréning prebieha interaktívnou formou, jeho 
súčasťou sú aktivity a diskusie so žiakmi,  ktoré ich vedú ku kritickému zamýšľaniu sa nad 
vnímaním vlastnej identity a identity druhých. 


Technické podmienky výstavy 
Výstava sa skladá z 34 panelov, ktoré môžu stáť samostatne aj obojstranne. Každý panel je 90m 
široký a 200m vysoký. Výstava môže byť umiestnená v priestore s minimálnou rozlohou 100 m2. V 
prípade potreby je možné výstavu rozdeliť do niekoľkých miestností. 
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