
 
 
Ústav pro studium totalitních režimů 
 

Od svého vzniku 1. 2. 2008 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) až 
dosud organizoval nebo spoluorganizoval 31 mezinárodních konferencí a sympózií, 116 
odborných seminářů, přednášek a diskusí, 39 výstav a výstavních projektů, které byly 
prezentovány na 111 místech v České republice i v zahraničí. 

Ústav byl vydavatelem nebo spoluvydavatelem 103 publikací, z toho 22 
periodických. 

Ústav vybudoval a provozuje veřejně přístupnou Knihovnu Jána Langoše, v níž je 
soustředěno na 5.500 titulů s tématem dějin totalitních režimů. 

Ústav společně s Českým rozhlasem a Post bellum, o.p.s. vytvořil pamětnický 
digitální archiv Paměť národa, v němž je uloženo 2364 výpovědí pamětníků, z toho 1256 
aktuálně zpřístupněných veřejnosti. V pamětnickém digitálním archivu je registrováno 
2640 badatelů, průměrná měsíční návštěvnost webu Paměť národa je 15.829 osob. 

V rámci svých vzdělávacích aktivit Ústav zorganizoval 46 prezenčních celodenních 
seminářů pro učitele (27 v Ústavu, 17 v krajských městech, 2 na vysokých školách), 4 letní 
školy pro učitele (2008-2011), vydal 3 vzdělávací DVD, 2 internetové multimediální 
učebnice, 56 výukových jednotek (metodika, historický kontext), 400 pracovních a 
metodických listů, provozuje ojedinělé e-learningové kurzy pro učitele (od 2011), 
dlouhodobě spolupracuje s 25 školami v celé ČR. Vzdělávacími kurzy Ústavu v letech 2008-
2012 prošlo přes 900 učitelů. 

Na úseku digitalizace Ústav až dosud převedl do elektronické podoby 22.552.000 
souborů (stránek) archiválií a dokumentů, které jsou postupně v rámci pilotního projektu 
vkládány do Elektronického archivu či zveřejňovány.  

V informačním systému Elektronického archivu je zatím ve spolupráci s ABS 
zpracováno 2.332.706 souborů. Na webových stránkách bylo zveřejněno 961 
digitalizovaných archivních pomůcek (protokolů) a 71 000 digitalizovaných souborů 
určených ke stažení. 

Webové stránky navštívilo celkem 1 061 175 zájemců v podstatě z celého světa (z 
toho 628.833 unikátních návštěv), kteří si celkem prohlédli 4 682 767 stránek. 
 
Archiv bezpečnostních složek 
 
 Od svého vzniku 1. 2. 2008 až do 31. 5. 2012 eviduje Archiv bezpečnostních složek 
9181 badatelů, kteří vykonali 20 310 badatelských návštěv a celkem nahlédli do 162 579 
archivních jednotek. 
 Od února 2008 do března 2012 Archiv vyřídil celkem 12 995 žádostí o evidenční 
šetření, v jejichž rámci bylo vylustrováno 111 142 osob. Z toho bylo badatelských 6771 
žádostí (vylustrováno 19 308 osob) a úředních 4976 žádostí (vylustrováno 89 993 osob). Od 
listopadu 2011 do března 2012 bylo navíc vyřízeno 1248 žádostí dle zákona č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu proti komunismu (vylustrováno 1841 osob).  
 Každoročně Archiv vydal jedno číslo svého odborného časopisu Sborník Archivu 
bezpečnostních složek. 
 V rámci ochrany archiválií proběhl v letech 2009-2012 orientační průzkum více než 
12 archivních fondů, byla realizována příprava archiválií k hromadnému odkyselování 
v rozsahu 71 669 listů. V depozitářích Archivu bylo realizováno 13 dlouhodobých měření 
kontroly klimatu. Zkontrolováno a posouzeno bylo 1880 kartonů, tj. cca 940 000 listů 
archiválií, určených k digitalizaci. 


