
> Milan Balabán (1929)
 teolog a spisovatel

> Karel Bartošek (1930–2004)
 historik a publicista

> Jaroslav Bašta (1948)
 politik a publicista

> Rudolf Battěk (1924)
 sociolog a politik

> Jiří Bednář (1948)
 úředník a fotograf

> Otta Bednářová (1927)
 novinářka a sociální pracovnice

> Jan Beránek (1924)
 historik

> Antonín Bělohoubek (1938)
 úředník a publicista

> Jitka Bidlasová (1950)
 úřednice

> František Bláha (1896–1979)
 lékař

> Jaroslav Borský (1926)
 zaměstnanec MV a dělník

> Jiří Brabec (1929)
 literární kritik a historik 

> Vratislav Brabenec (1943)
 hudebník a spisovatel

> Eugen Brikcius (1942)
 spisovatel a performer

> Toman Brod (1929)
 historik

> Dne 1. srpna 1975 byl v Helsinkách podepsán Závěrečný akt Konference
 o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

0001 –  Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák a předseda vlády ČSSR Lubomír   
  Štrougal na jednání představitelů členských států KBSE v Helsinkách – 1975 (ÚSD, sbírka    
  fotografií)
0002 – 0003 – Projev Gustáva Husáka v Helsinkách byl spolu s dalšími dokumenty ze závěrečného    
  jednání KBSE publikován v brožuře, kterou vydalo v roce 1975 nakladatelství Svoboda
0004 – První strana vydání Rudého práva, které 2. srpna 1975 informovalo o podepsání Závěrečného aktu  
  KBSE v Helsinkách
0005 – Závazky z Helsinek byly ratifikovány na podzim 1976. Dobový výtisk sbírky zákonů, v níž byla
  13. října 1976 publikována vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., se záhy stal   
  oblíbenou četbou signatářů Charty 77 (Libri prohibiti)
0006 – V námětech Václava Havla pro budoucí činnost Charty 77 se na konci objevuje také zmínka    
  o následné schůzce členských států KBSE, která se v roce 1977 uskutečnila v Bělehradě.    
  Dokument vznikl pro schůzku iniciátorů Charty 77 3. ledna 1977 v bytě Václava Havla, zabaven byl  
  StB při domovní prohlídce na stejném místě 6. ledna 1977 (ABS, V-33766 MV, svazek č. 11)
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