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Zpráva ze zah ran ičn i služební cesty

Datum: 9. -12. června 2014

Místo: Mnichov (Německo),Dietikon (Švýcarsko)

Účel : Dokumentační a badatelská práce (knihovna Collegium Carolinum

v Mnichově, archiv Světového sd r užení bývalých politických vězňů

z Československa, rozhovor s poslední předsedkyní Sdružení Bedřiškou

Hoffmanovou)

Účastn íci cesty: Jan Cholínský

Služební cesta proběhla podle časového plánu, její cíle byly splněny. V pondělí

9..6. navečer jsem přij el do Mnichova, 10. 6. 2014 jsem od rána do cca 13 hodin

pracoval v kn ihovně instituce Collegium Carolinum, proč íta l a kopíroval jsem

exilová periodika (tituly a jedno čísla), která chybí v pražské knihovně Libri

prohibiti (Modrá revue, Svobodný zítřek, Zpravodaj, České listy). Po skončení

práce jsem konzultoval možnosti kolektivní spolupráce mezi ÚSTR, knihovnou

Libri prohibiti a sdružením Scriptum (zabývá se skenováním exilových

časopisů) s vědeckou pracovnicí CC paní Miroslavou Valicek. Připravuj i návrh

projektu digitalizace některých stěžej ních exilových časopisů a propojení jejich



databáze mezi ÚSTR - Libri prohibit i - Sdru žení Scriptum (Knihovna Kardinála

Josefa Berana v Plzni), který předložím počátkem roku 20 15.

Téhož dne večer jsem přij el do Diet ikonu. Ve středu jsem díky laskavosti

bývalé politické vězeňkyně a poté exulantky a předsedkyně Světového sdruže ní

bývalých politických vězňů z Československa v exilu paní Bedřišky

Hoffmanové studoval archiv Sdru žení a natočil jsem s ní rozsáhlý rozhovor o

její zkušenos tí s komunismem, pobytu ve vězení (1954-1958), exi lu a č inností

Sdružení. Část rozhovoru připravím k publíkování pro časopis Paměť a dějiny

. (4/2014), materiály týkající se Sdružení využ ij i ve své přednášce na semináři

ÚSTR (26 . 6. 2014) a zpracuji v textu do připravovaného sborníku z tohoto

semin áře, Soubor dokumentů a fotografi í vztahující se ke Sdružení, který jsem

obdržel od paní Hoffman ové využij i v dalších textech (rubrika dokumenty

Securitas Imperii) a poté předám knihovně Libri prohibiti.

Ve č tv rtek ráno jsem vyrazil na zpátečn í cestu z Dietikonu a do Prahy

jsem přicestoval cca ve 20 hodin.

Mgr. Jan Cholínský
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