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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Berlín, Spolková republika Německo

ÚČEL CESTY: Aktivní účast na mezinárodní konferenci k 40. výročí dělnických a komunistických
stran ve východním Berlíně (1976)

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.

ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Centre Marc Bloch, Berlín

TRVÁNÍ CESTY: 23.-24. 6. 2016

DATUM VYHOTOVENÍ: 14. 7. 2016

SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Cestovní a ubytovací náklady související se služební cestou se zavázali hradit organizátoři
konference (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Centre Marc Bloch Berlin,
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Zeithistorische Forschung
Potsdam). Cesta byla zahájena dne 23. června 2016 v 9:00 hod., kdy jsem odjel z pražského
nádraží Florenc autobusem společnosti Eurolines (pravidelná linka Praha-Kodaň). Do
německé metropole jsem přijel v 13:30 hod. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Novum
Winters Hotel Checkpoint Charlie. Cesta byla ukončena dne 24. června (odjezd z Berlína
19:00 hod., příjezd do Prahy 23:30 hod.). V průběhu cesty se nevyskytly žádné závažnější
problémy.
ČÁST ODBORNÁ:
Cílem zahraniční služební cesty byla aktivní účast s příspěvkem „Die Kommunistische Partei
der Tschechoslowakei und die Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien Europas
im Jahr 1976“ na mezinárodní konferenci Ost-West-Konflikt im europäischen Kommunismus
uspořádané v souvislosti se 40. výročím konference komunistických a dělnických stran ve
východním Berlíně. Prezentovaný příspěvek vycházel převážně z nevydaných pramenů
uložených v Národním archivu a bude zveřejněn v připravované kolektivní monografii.
Během dvoudenního odborného setkání projevili především rakouští a němečtí
kolegové zájem o fondy vztahujících se k dějinám KSČ uchovávaných Národním archivem,
zejména s ohledem na jejich strukturu, existující inventární pomůcky a stav zpracovanosti.
Zahraniční pracovní cesta splnila svůj účel. Kromě prohloubení vztahu se
zahraničními kolegy, dílčím způsobem prezentovala mimo Českou republiku nepříliš známé
archivní fondy. Drobným nedostatkem byla absence archivářů, s nimiž by bylo možné
vyměnit si zkušenosti z oblasti předarchivní péče.

