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Dne: 8.11.2022 Č. j.: NA-  4219-4/12-2022 Vyřizuje/tel.: Zítek / 974 847 419 
Vaše č. j.:   

Z P R Á V A  Z E  Z A H R A N I Č N Í  P R A C O V N Í  C E S T Y  

MÍSTO:  Varšava, Polsko 

ÚČEL CESTY:  studium archivních dokumentů, příprava edice dokumentů 

ÚČASTNÍCI CESTY:  Mgr. Adam Zítek 

ZPRÁVU PODÁVÁ:  Mgr. Adam Zítek 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE:  
Archiwum Akt Nowych (AAN), Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych (NDAP), Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w 
Warszawie (AIPN), Biblioteka Narodowa 

TRVÁNÍ CESTY:  30. 10. – 5. 11. 2022 

DATUM VYHOTOVENÍ:  8. 11. 2022 

SCHVALUJE:  PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 
  podepsáno elektronicky 
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

 

ČÁST VŠEOBECNÁ: Cesta byla zahájena dne 30. 10.  2022 odjezdem nočním 
vlakem v 22:05 hod. z  Hlavního nádraží  v  Praze do Varšavy. Pří jezd na místo dle 
plánu v  9:38 hod. následujícího dne. Následovalo ubytování,  které zajišťovala 
hostite lská insti tuce (Archiwum Akt Nowych), a to v  hotelu Ibis  nedaleko síd la 
archivu. V následuj ících dnech následovalo studium v  jednotl ivých archivech a 
knihovně a jednání  na polské archivní  správě. V  Archiwum Akt Nowych též byly 
vyřízeny zbývajíc í  formality  spojené se služební  ce stou. Odjezd proběhl  4.  11.  
v 19:31 hod. z  nádraží Warszawa -Centralna, př í jezd do Prahy následujícího dne 
7:55 hod.  
 

ČÁST ODBORNÁ : Hlavním účelem cesty bylo pokračování v  jednání ve věci  vzniku 
edice dokumentů k  československo -polským děj inám z  fondů komunistických 
stran,  které jsou uložené v  NA a AAN. Práce a rozví je j ící  se spolupráci  sice 
poznamenalo „covidové období“ ,  přesto mají  kolegové z  AAN i nadále zájem se 
na projektu podí let .  Navzájem jsme se tak informovali  o  stavu prací a vyměnil i  s i  
dosavadní poznatky a výs ledky práce.  Jak v archivu,  tak v  NDAP byl  dohodnut 
další postup v  této věci a příprava podkladů pro vedení obou insti tucí.  Polská 
strana při jala pozit ivně i  možnosti  dalšíc h potenciálních výstupů v  rámci 
navazující  se spolupráce (panelová výstava, workshop atd.).  Výsledek je tak 
velmi uspokoj ivý.  

Další část pracovní  cesty byla věnována studiu jednotl ivých archivních 
dokumentů ve fondech uložených v  AAN a AIPN, např. Ministerstwo Administracj i  
Publicznej,  Ministerstwo Szkolnictwa, Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo 
Sprawiedliwości,  Komitet Centralny Polskiej Z jednoczonej Parti i  Robotniczej,  
Komenda Główna Mil ic j i  Obywatelskiej atd. Po studiu v  archivech obvykle 
následovaly rešerše ve sbírkách Národní knihovny, kde se mi podaři lo 
ofotografovat několik t itu lů,  které nejsou dostupné v  českých knihovnách.  
Všechny z ískané materiá ly  poslouží k  přípravě odborných výstupů (studií ,  
příspěvků na konferenci atd.) .  
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