
 
    
 
 

 
   

 
 
Informacja prasowa 
 

Bonn/Warszawa, 2 maja 2018 r.  

 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie kończy 25 lat 
 
W maju 2018 roku Niemiecki Instytut Historyczny (NIH) w Warszawie kończy 25 lat. Oficjalna 
uroczystość odbędzie się 16 maja. 
 

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie uroczysty wykład dr. Christopha Bartmanna, dyrektora 

Instytutu Goethego w Warszawie, na temat „Przybyliśmy, żeby zostać. Kilka myśli o zakładaniu i 

trwaniu instytutów” 16 maja 2018 roku. Pod znakiem jubileuszu stoi również cykl „wykładów 

wtorkowych” warszawskiego NIH, do wygłoszenia których zaproszono w pierwszym półroczu 2018 

roku kilkoro obecnych i byłych członków Rady Naukowej Instytutu. 

 
Powstanie NIH w Warszawie poprzedziła wymiana listów z listopada 1991 roku między kanclerzem 

federalnym Helmutem Kohlem a ówczesnym polskim premierem Janem Krzysztofem Bieleckim, w 

której obie strony podkreśliły, że ich interesom i pragnieniom odpowiada utworzenie w bliskiej 

przyszłości placówek badawczych w Niemczech i Polsce, zajmujących się badaniem historii 

sąsiedniego kraju i jej odniesień europejskich. Obok istniejących już Niemieckich Instytutów 

Historycznych w Rzymie, Paryżu, Londynie i Waszyngtonie miała wówczas powstać pierwsza tego 

rodzaju placówka na obszarze byłego bloku wschodniego. W maju 1993 roku pięcioosobowy 

zespół, kierowany przez dyrektora-założyciela NIH w Warszawie prof. dr. Rexa Rexheusera, podjął 

pracę na XVII piętrze warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. W lipcu 1994 roku Instytut 

zorganizował swoją pierwszą imprezę publiczną. 

 

W roku 2002 NIH przeprowadził się do obecnej siedziby – reprezentacyjnego Pałacu Karnickich w 

Alejach Ujazdowskich w Warszawie. 

 

NIH w Warszawie jest częścią Fundacji im. Maxa Webera, finansowanej przez Federalne 

Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). Dzięki różnorodnym projektom badawczym w 

zakresie dziejów Polski i wzajemnych powiązań polsko-niemieckich w kontekście europejskim i 

międzynarodowym oraz w dziedzinie porównawczej historii europejskiej, warszawski NIH wyrobił 

sobie mocną pozycję w środowisku akademickim obu krajów i poza ich granicami. Dla niemieckich 



naukowców jest ośrodkiem podstawowych badań historycznych w Polsce, a dla europejskich 

historyków, pracujących w polskich archiwach i bibliotekach, miejscem wymiany myśli.  

 

NIH w Warszawie organizuje międzynarodowe konferencje, warsztaty i wykłady publiczne, 

przyznaje stypendia i publikuje cztery serie wydawnicze oraz indywidualne pozycje wydawnicze. 

Jego łączna bibliografia obejmuje do tej pory ponad 150 tytułów. W Instytucie działa ponadto 

biblioteka naukowa z ponad 87 300 pozycjami dotyczącymi dziejów Niemiec i Polski, stosunków 

polsko-niemieckich od średniowiecza po współczesność, a także historii Żydów. Od przełomu roku 

2017/2018 Instytut posiada filie w Wilnie i Pradze, dzięki którym rozszerza regionalny program 

badawczy. 

 
 

Dalsze informacje i kontakt: 
 

dr Andrea Huterer / Kinga Wołoszyn-Kowanda 

referentki ds. public relations  

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie 

Al. Ujazdowskie 39 

00-540 Warszawa 

Tel.: +48 (0)22 525 83 00 

E-mail: huterer@dhi.waw.pl, woloszyn-kowanda@dhi.waw.pl   

www.dhi.waw.pl 

 

Hanna Pletziger  

referentka ds. public relations 

Fundacja im. Maxa Webera – Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą 

Rheinallee 6, 53173 Bonn  

Tel.: +49 (0)228 377 86 38 

E-Mail: pletziger@maxweberstiftung.de  

www.maxweberstiftung.de  
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