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Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje buvo įkurtas 1993
metais. Šis mokslinių tyrimų institutas nuo 2002-ųjų
metų priklauso Max Weber fondo administruojamam
Vokietijos humanitarinių institutų tinklui. Pagrindiniai
instituto tikslai – visas epochas apimantys Lenkijos istorijos bei vokiečių ir lenkų santykių istorijos tyrinėjimai
europiniame bei tarptautiniame kontekstuose. Institutas prisideda stiprinant mokslinį dialogą tarp istorikų
bei skatina naujos jaunųjų mokslininkų kartos, tyrinėjančios tiek Lenkijos, tiek ir kitų Vidurio ir Rytų Europos šalių istoriją, ugdymą.
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2017 metais institutas įsteigė savo padalinį Lietuvos
sostinėje Vilniuje. Šio padalinio pagrindinės mokslinių
tyrinėjimų kryptys: Lietuvos istorija bei lietuvių, vokiečių, žydų ir lenkų santykių istorija bendrame Europos
kontekste. O nuo 2018-ųjų metų pradėjo veikti naujas
instituto padalinys Prahoje, kuris buvo įkurtas bendradarbiaujant su Miunchene veikiančiu istorijos institutu
Collegium Carolinum ir Čekijos mokslų akademija. Šis
instituto padalinys vykdo mokslinius tyrimus susijusius
su Čekijos, Vokietijos ir Lenkijos istorija.
Šiuo metu institute dirba 32 darbuotojai(-os) – iš jų 17
mokslininkų(-ių). 13 mokslinių darbuotojų yra įgijusių
daktaro laipsnį, o 4 – habilitacinį mokslo laipsnį. Institutas kviečia mokslininkus(-es) atvykti mokslinėms
stažuotėms, siūlo stipendijų programas bei sudaro galimybes atlikti praktiką. Institutui vadovauja prof. dr.
Miloš Řezník (direktorius) ir prof. dr. Ruth Leiserowitz
(direktoriaus pavaduotoja). Instituto veiklą prižiūri bei
visais akademiniais klausimais pataria mokslininkų taryba.
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Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys

Moksliniai idėjų mainai ir stipendijos

Biblioteka Varšuvoje

Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje tyrinėja Lenkijos
ir jos santykių istoriją su kitomis Europos šalimis. Instituto moksliniai tyrimai išsiskiria savo plačiomis chronologinėmis ribomis bei tematine įvairove. Visi šie tyrimai
yra vykdomi kaip atskiri moksliniai projektai. Vokietijos
istorijos instituto Varšuvoje mokslinis darbas šiuo metu
yra suskirstytas į penkias mokslinių tyrimų sritis:

Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje remia tarptautinį
istorijos diskursą, skatindamas mokslinę komunikaciją,
bendradarbiavimą bei mokslinius idėjų mainus. Didžiausias dėmesys yra skiriamas Vokietijos ir Lenkijos istorikų
bendradarbiavimui, taip pat yra skatinamas bendradarbiavimas ir su kitais kaimyninių Rytų Europos šalių istorikais bei su kitomis mokslininkų bendruomenėmis. Institutas siekia tapti tarptautinių istorijos debatų forumu.
Moksliniai renginiai, publikacijos bei stipendijos padeda
šį siekį įgyvendinti.

Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje lankytojai gali
naudotis turtinga instituto biblioteka, kuri šiuo metu
yra sukaupusi apie 900 000 mokslinių veikalų bei apie
300 periodinių leidinių. Šios bibliotekos tikslas yra užtikrinti, kad visi institute dirbantys mokslininkai būtų
aprūpinti jų tyrimams reikalingais leidiniais. Ši instituto
biblioteka skiriasi nuo kitų didžiųjų Varšuvos bibliotekų tuo, kad jos siekis yra nuolat pildyti bibliotekos
fondus knygomis, kurių tematika apima Vokietijos ir
Lenkijos istoriją, šių šalių abipusių santykių istoriją bei
kitais leidiniais susijusiais su pagrindinėmis instituto
tyrinėjimo sritimis.
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•
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Regionalizmas ir regionų formavimasis
Religija, politika, ekonomika ikimodernių laikų Lenkijoje
Naujos imperinės konfigūracijos ir valstybės bei 		
visuomenės santykių dinamika „ilgajame XIX amžiuje“
Smurtas ir priešiškų jėgų dominavimas „kraštutinumų
amžiuje“
Istorijos funkcionalumas vėlyvojoje modernybėje

Mokslinius tyrimus šiose srityse vykdo tiek institute dirbantys mokslininkai, tiek ir trumpoms mokslinėms stažuotėms atvykstantys tyrėjai, instituto stipendiatai bei
praktiką atliekantys studentai. Šios tyrimų sritys apjungia
visas institute vykdomų mokslinių tyrimų tematikas bei
mokslininkų analizuojamas aktualias istorines problematikas.

Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje

Vokietijos istorijos institutas suteikia stipendijas, skatinančias mokslinius tyrinėjimus šiose srityse: Lenkijos istorija, Vokietijos ir Lenkijos santykių istorija bei Lenkijos
istorija Rytų ir Vidurio Europos istorijos kontekste. Stipendijos, atsižvelgiant į atliekamų mokslinių tyrinėjimų specifiką, yra suteikiamos nuo vieno iki kelių mėnesių laikotarpiui. Stipendijos skiriamos pagal instituto nustatytus
vertinimo kriterijus, atrenkant aukščiausio mokslinio
lygio projektus. Mokslinis tyrimas pateiktas stipendijai
gauti turi atitikti pagrindines instituto mokslinių tyrimų
kryptis.

Außenstelle
Padalinys
Vilniuje
Vilnius

Biblioteka yra atvira ir nemokama visiems lankytojams.
Skaitykloje galima naudotis spausdintais ir elektroniniais leidiniais. Bibliotekos fonde saugomus leidinius
galima rasti prisijungus prie viešų internetinių prieigų:
OPAC, EZB (elektroninių žurnalų katalogas) ir DBIS.
Bibliotekos darbo laikas
Pirmadieniais:
10.00–17.00
Antradieniais:
10.00–17.00
Trečiadieniais:
10.00–18.00
Ketvirtadieniais: 10.00–17.00
Penktadieniais: 10.00–14.00
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