Przykłady cytowania
GStA PK, I. HA Geh. Rat, Rep. 10 Reichstagsverhandlungen, Nr. 2

Dojazd:

Linie autobusowe M 11
i X 83:
przystanek U-Bahnhof
Dahlem-Dorf

GStA PK, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern, Tit. 500 Nr. 2 Bd. 1, Bl. 9
GStA PK, II. HA Generaldirektorium, Abt. 25
Fabrikendepartement, Tit. IV Nr. 23 Bd. 7, Bl.
11-17
GStA PK, VI. HA Familienarchive und Nachlässe, Nl Otto Braun C I Nr. 217 Bl. 21

Metro U3:
przystanki Dahlem-Dorf i
Podbielskiallee

Linia autobusowa 110:
przystanek Domäne
Dahlem
Godziny otwarcia pracowninaukowej:

Tajne Archiwum Państwowe
Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego

poniedziałek i wtorek
8.00-16.00
środa i czwartek
8.00-18.00
piątek 8.00-15.00

GStA PK

Krótkie informacje dla użytkowników

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Archivstraße 12/14
14195 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 (0)30 266 44 75 00
Fax: + 49 (0)30 266 44 31 26
Email: gsta@gsta.spk-berlin.de
Web: www.gsta.spk-berlin.de

Telefon: +49 (0)30 266 44 75 00

Krótkie informacje

Początki Tajnego Archiwum Fundacji
Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego
sięgają, według Karty Stendalskiej z 1282
roku, czasów kanclerstwa margrabiów
brandenburskich. Trzysta lat później, w
roku 1598, pierwszym oficjalnym archiwistą mianowany został Erazm Langenhain, który sprawił, że archiwum zaczęło
pracować autonomicznie.
W 1803 roku instytucja ta otrzymała nazwę Tajnego Archiwum Państwowego. W
jej skład weszło dawne Tajne Archiwum
Ministerialne (Geheimes Ministerialarchiv), przez co stała się centralnym archiwum dokumentacji wszystkich pruskich
urzędów wyższego szczebla. W roku
1923 archiwum przeniesione zostało do
nowego budynku w Berlinie-Dahlem,
gdzie znajduje się do dziś.
Podczas bombardowań II wojny światowej dokumenty zostały częściowo ewakuowane. Po roku 1945 materiały te
pozostały w Merseburgu, wchodząc w
skład Centralnego Archiwum NRD. Ta
część, która znajdowała się jeszcze w
Dahlem, była tu wkrótce znowu dostępna. Od roku 1963 Tajne Archiwum należy
do Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego (Stiftung Preußischer Kulturbesitz).
Po zjednoczeniu Niemiec rozdzielone
części archiwaliów połączone zostały w
miejscu ich tradycyjnego pobytu, w Berlinie-Dahlem.

Planowanie wizyty
Na naszej stronie internetowej
(www.gsta.spk-berlin.de) znajdują się informacje o wszystkich zasobach archiwalnych
i ich dostępie. Szybkie linki (Direkte Links)
informują o szerokiej skali podejmowanych
u nas badań naukowych. W katalogu
(Archivdatenbank) znaleźć można tytuły
pojedynczych archiwaliów. Dalsze informacje mogą być udzielone pisemnie,
pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Formularze onlinowe umożliwiają zamówienia
dokumentów do pracowni naukowej lub
zarezerwowanie miejsca do pracy. Przy
pomocy zdygitalizowanych materiałów
praktykować można czytanie staroniemieckich manuskryptów.
Koszty korzystania z materiałów archiwalnych
Korzystanie z materiałów archiwalnych w
Tajnym Archiwum Fundacji Pruskiego
Dziedzictwa Kulturalnego nie podlega opłacie. Za prace repograficzne lub specjalne
zamówienia pisemne pobierana jest opłata.
Pisemne kwerendy
Archiwum udziela informacji w odpowiedzi
na pisemne kwerendy pocztowe i elektroniczne. Kwerendy w celach naukowych nie
podlegają opłacie. Za badania prywatne i
profesjonalne natomiast (szczególnie dotyczące rodzinnych genealogii) pobierana jest
opłata w wysokości 16 Euro za 30 min. Ceny oparte są na cenniku i regulaminie archiwum (Benutzungs-, Gebühren- und Haus-

ordnungen für das Geheime Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz).
Odpowiedzi na pisemne kwerendy udzielane są wyłącznie w języku niemieckim. Archiwum nie dysponuje serwisem tłumaczeniowym.
Usługi reprograficzne
Udostępnienie materiałów archiwalnych
nie uprawnia do samodzielnego ich reprodukowania. Kopiowanie materiałów w
różnych formatach i rozmiarach przejmuje
pracownia fotograficzna, która znajduje się
w archiwum. Kopie udostępniane są również w formie dygitalnej (CD-Rom/DVD),
na mikrofilmie, jako negatyw lub slajd.
Stan uporządkowania a także zły stan
fizyczny i formaty dokumentów lub map
mogą wykluczyć niektóre formy kopiowania. Publikowanie kopii wymaga
zarówno zgody archiwum jak i opłaty,
którą uiścić należy u Bildagentur PK. Cennik detaliczny znajduje się na naszej stronie internetowej.
Kopie osobiście odebrać można w godzinach
od poniedziałku do środy:
10.00-12.00 i 13.00-15.00
w czwartek:
10.00-12.00 i 13.00-17.00
w piątek:
10.00-14.00.
Mogą również przesłane zostać drogą
pocztową.

