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ПОЛША - ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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90-331-28-Войчех Ярузелски,президент на Република Полша,направи официално посещение в Берн.където се срещна с президента на Конфедерация Швейцария Арнолд Колер./репр./ЛА
90-331-29-0фицизлна работна среща на президента на Република Полша Войчех Ярузул- ски и президента на Конфедерация Швейцария- Арнолд Колер в Берн. /репр./ЛА
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ПОЛША-ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ
ОТНОШЕНИЯ

(, '* * ‘

85-883-2-Михаил Горбачов и Вой- 
чех Ярузелски по време на привет
ствената церомония на летището във 
Варшава.

репр./ДД

‘дО 5

85-883-"1-Съвеаската делегация за сесия
та на Варшавския догогвор,ръководена от 
ген.секретар на ЦК на КПСС Михаил Горба
чов,при пристигането си на летището във 
Варшава. репр./ДД

85-883-3-М.Горбачов и В.Ярузелски по 
време на приветствената церомония на 
летището във Варшава.

репр./ДД

85-885-8Първият секретар на ЦК на 
ПОРП ген.В.Ярузелски подписва протокола.

репр./^Д

• N. \ 4 \ ч. V ЕО *-> -
85-883-ЛО-Пълвият секретар на ЦК на 
ПОРП ген. В.Ярузелски произнася слово

свята.
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85-888-4-Варшава.На 26 април 1985 год. 
в столицата на ПНР бе открита срещата 
на висшите партийни и държавни дейци 
на страните-участнички във Варшавския 
договор. репр./ДД



80-3529-11,12-Моменти от церемонията по награжда
ването на Люциан Мотика,посланик на Полша в НРБ с 
орден ‘'Мадарски конник"-1ст. - у

Ч.Ма згалов/лШ

80-3884-7 Михал Ян Стронг 
от Полша К.Хлебарова/МД

80-3822-2 Мекдукар.среща- 
разговор “Ролята на-култу
ра та за развит.на човека и 
обществото - говори Йозеф 
Файковски - зам.мт-р на 
културата и изкуството на 
Полската народна република 
д-р по хуманитарните науки

Н .Хле ба ро ва / Щ

81-567-5,7 Секр.на БЗНС Петър Танчев прие члена 
на Президиума на Гл.комитет на Обединената 
селска партия в Полша и зам.преде.на МС на ПНР
Роман Палиновеки В.Нлколов/ВД

Алб. 100—3-а ' }

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА.ВЪНШНА ПОЛИТИКА 
И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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83—196—2,5 Председателю’ на КК Георги Йорданов прие 
министъра на културата на Полша Кажемеж Мигулеки.

ЧЛЗазгалов/ВЛ

85-7-5-Лървия секретар на ПОРП и 85-?-6-Пааво Вайрднен с преде.на Дър- 
:динистър председател г?н..ьойчех жавния съвет Хенрих Ябдонски 
Язузеаски с финландския министър репр./ДД
на външните работи Пааво Вайрияек

релг./ДД

85-7-7-Българският представител Раш
ко Драганов на 43-та сесия на Постоян
ната комисия на СИВ по въпросите наеш® 
рудничеството в областта на хранителв- 
та промишленост в дебица.

репр./ДД

/



82~1066-9-Нрме|ИТ от посрещане- 32-1069-Г'-БоНчех Ярузелекп 82-1069-5-Ге*
то ка Войчех Яррзелски.

- КргАрсов/ЛА
/ ̂ *одор :....вков./-’Р »а : сов/ I на БКП Ердор

ЛА първия! секр. *
. секр,но
!';Вг<о В':;Пр̂ е. 
а*.ЦК. Н5, ГТГ;1>Г•* А у «и

,/ ген.Войчех Ярузелеки. 
_________К. г !А
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82-1070-4,7, вкия гЛаза на Полипа ген.Еойчех -*рузелски лоложк венец пред
мавзолея на 'Г.Димитро в. /Ч. “азгалов/ЛА

ТГЛ82-1071-10,11-Предс. Д\.:
живков водя разговори с члена 
на &Б на ЦК на П0Р1у Вой чех 
зелени. /П#Ганев/ЛА

С

)
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кь I?: на ПО РП Войчех -̂ ру зе леки полокн венец пред 
/П.Ганев/ЛАВЙ-1072-2,5,6-Чл.ейа ка ПЕ 

Ма в о  лея ка Г. Диюйтров*

г8Е-10?2р7-,.!омект от полагане 
нс венец пред . овзолея на Г. 
Димил ров. /П.Гакев/ДА

82-2375г-2,3-Изложба-мадкй ‘графики на изтъкнати пол
ски художници в Полския културно - информационен 
център* /Н.Хлебарова/ЛА

4

82-2Г575-5-П ре водач ката Антоа- 
нета Балкандживва и д-р Тъдеуш 
Телма съветник към Посолството 
и директор на Полския културцо- 

информационен* център.
Н.Хлебарова/ЛА

82-2375-9-Изложба-малки гра
фики на изтъкнати, полски ху
дожници в Полския културно - 
информационен център.Н.Хлебарова/ЛА

/
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ПОЛША - ВЪНШНА ПОЛИТИКА 
РОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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82-176-15,18-Подписване на договор между НРБцПНР.Подписват зам.предсе
дателите на МС на двете страи: ^одор Божинов и Роман Малиновски.

\

Ч.Мазгалов/АШ

81?-1064-2,г . ''-'.Тодек ;:т п ртиеф държавен ръководител Велчо. ЯруЗблехп пристигна 
на приятелско пое,е . аерогара "Соф. ” бе пооре*. т от г- .с кр.на Ц/ на -
и преде, на ДС То дот. *■ ив::ов. /Кр.^рсов/ДА

Ш  • ш  
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82-1064-11-Домент от посредането 
на Войчех Д ру аелеки./Кр.Арсов/ЛА/



02-1065~6-Тодор Жи-в>*ов 
Войчех Ярузелскй.

Кр.Арсов/ЛА
" С'35-1,З-Моменти от посрещането на Войчех Ярузелск 
аерогара "София". /Кр.Арсов/ЛА

82-1066-1-Момент от посреща
нето ка Войчех Друзелски.10менти от посрещането на Войчех Ярузел 

>а "София11. /Кр.Арсов/ЛА

82-1066-2-Предс . на СНС Петър 
Де:.: ду реч в и връчен ключа на С 
фия на Войчех Друзелски.

/Кр. Арсо'з/ЛА

82-1066-7,8-Доментп от посрещането.на ЗрЙчех Ярузел 
ски. /Кр.Ареов/ЛА

«
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ПОЛСКА НАРОДНА Р-ПУБЛИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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79-3330-10-Момемт от от
криването на живописна 
изложба на живописеца 
Кажитлес Дреес./Ч.^азгадов/АШ

79-4455-5,7-Г-омектн от срс 
йс1'Га' /Н. Хлебарово/АШ

г

5 Ж 1 “Н р й К 8 т1рЗй?1авп ^ и1свй дй!512ейва^д
Захайкевич. /Н.Хлебарова/АШ

79-359б-5-Момент от сре
щата мевду Кр.Тричков и 
Едвард Захайкевич./Н.Хлебарова/АШ

ода нов
за:.: .председател на МС п ри е 
,,ъ,-тз- я зам.министър на кул
" К й  »  Повее »<«*» »»/Н.Хлебароь-./АШ

79-4455-4-Мо:.-. нт от сре
щата мекду Г.Йорданов л
Виеслав Бек. ../Н.Хлеб:: рова/АШ
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80-71З-1-Пресконференция 
във връзка с откриването 
на изложбата "Полски мла
ди графици".

Ч.Мазгалов/АШ

80-1631-13 По време на поред-г
ното съвещание на Подитич. 
консултативен комитет на стра- 
ните-члекки на Варшавския 
договор,състояло се на 14 мАй 
1980 год. Б.1Л$гоаелян/ЦД

80-1861-2 Пределна МС Стан
ко Тодоров прие министъра 
на правосъдието на Полша 
Йеки Бафя Кр.Арсов/ВД

80-1861-5 По време на 
срещата присъствува и 
Светла Даскалова - м-р 
на правосъдието на НРБ 

Кр.Арсов/МД

награждаването на Люциан 
в НРБ с орден "Мадарски

80-3529-5,6,9-Моменти1от 
номощен посланик на Полша

80-1861-8 Момент от сре
щата на Станко Тодоров с 
Леки Бафя - м-р на право
съдието на Полша

Кр.Арсов/МД

Мот!ка,извънреден и пъл- 
конник".

Ч.Мазгалов/АШ
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ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА.ВЪНШНА ПОЛИТИКА

И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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79-2882-8,11-Изложба на полския обществено-поли
тически плакат. /Р.Марукян/АШ

79-2883-1-Изложба на пол
ския обществено-политичес
ки плакат.

/Р.Марукян/АШ

79-Ш
9А’о '

79-2883-4,9,Ю-Интериори на изложбената зала\на ул."Шипка" б,където бе 
експонирана изложбата на полския обществено-политически плакат.

/Р.^арукян/АШ

Гд-лт - у
79-2884-1-Част от изложбата 
на полския обществено-поли
тически плакат.

/Р.Марукян/АШ

<
I
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^9-2884-8,12-Интериори от изложбената зала на ул.
Пипка б на полския обществено-политически плакат./Р- Мя тгкян/АШ

79-3115-1 А&рта Мамулека - 11 годишна,от Полша по 
време на фестивали лга Дет
ското музик.-изпълнителско
и композиторско творчество

М.Каринов/ВД

79-3115-3 Част от публи
ката на фестивала

М. Марино ва/МД



79-849-2,4-Среща на ръководството на 1холската агениция 
"иктерпрес" със студенти от факултета по журналистика при 
Софийския университет "Кл. Охридски" ./Г1.Цонев/ЛА

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА.ВЪНШНА 
ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Алб. 100-3-а

,!Полимекс"-Цекоп, пос
ветен на полските дър
вообработващи машини. 

/Н.Хлебарова/АШ

79-850-2,4,5-Нодписване на протокол за пряко сътрудничество м/у Софййсккя : универ
ситет "Кд.Охридски" и Ягелонския университет в Краков. /П.Цонев/ЛА

.179-916-1,4-Моменти от подпис 
ването на договора за взаимно 
сътрудничество между Съюза на 
българските и Съюза на полски 
те писатели.Подписват зам. 
председателите: К.Калчев и 
Януш Крашински.

/П.Цонев/АШ



79-2754-13-Част от при- 
съст»уващите при откри
ването на изложбата 
"Полски плакат’1.

/П.Цонев/АШ

79-2754-11-Зам.председа
телят на СБХ н.х.Ал.Поп- 
лидов,открива изложбата 

плакат”. 
в/АШ

79-2755-3-Момент от откри
ването на изложбата "Пол
ски плакат”.

/П.Цонев/АШ

79-2805-6,9-Тържествено събрание по случай 35 го
дишнината на Полската народна република.Слово на 
временно управляващия посолството на Полша у нас 
Йежи Пача.

/П.Цонев/АШ

79-2815-7-Част от експози
цията на изложбата "Българ
ски книги издадени в Полша 
и полски книги издадени в 
България. /п.Цонев/АП1

■йЗДННР 5  Т |»|

79-2882-1,7-Изложба на полския обществено-полити
чески плакат. , , ■/Р.Марукян/АШ

79-2815-8-Част от експо
зицията на полски и бъл
гарски книги.

/П.Цонев/АШ



Алб. 1.00-3-а
ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА .МЕЖДУНАР ОДНИ ОТНО 
ПЕНИЯ И ВЪНШНА ПОЛИТИКА.

_ п

79-Ж
М ", Ч

. к  М Ш

. »

•
«/

първи» секретар 
/Кр.Арсов/АШ

V )
4

1 ; -§ >

I
79-2631-1,2,3~Предс.едйтел#т на СГКС Петър Между-речки връчва на Едвард Ге рек наградата-почетен знак на столицата. А ул

/Кр.Арсов/АШ

1У
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79—263~5—Момент от посрещането 
на Едвард Герек. .

/Кр.Арсов/АШ

У т М ^ А - :

Ш ш



79-263-7,9-Моменти от посрещането на Едвард Ге 
рек,първи секретар на Полската обединена работ
ническа партия. /Кр.Арсов/АШ

13

79-264~1-Момент от пос
рещането на Едвард Ге
рек.

/Кр.Арсов/АШ

Г 9 - Л ' /

л/

79-264-3
Полската

,6,7-Моменти от посрещането на Едвард Герек,първи секретар на 
обединена работническа7партия.

/Кр.Арсов/АШ

Л -

V) 1
/

79-264-9-Момент от пос
рещането на Едвард Ге- 
рек.

/Кр.Арсов/АШ

■ ■ ■ *

У

79-266-3,4-ПредседателяТ на СГНС Петър Между- 
речки връчи ка Едвард Герек почетния знак на

- /Кр.Арсов/АШ

• «у |’1 п



78-2190-11 Гала-концерт - 76-2221-2,3 Във връзка с Дните на Варшава в София,в
капелата "Ареиз Варсовиезис" столицата пристигна делегация на ПОРП,ръководена от
под дир.на Марк Савен Казимек Паришек.На състоялата се среда в ГК на БКП

Н.Хлебарова/МД се изрази общото задоволство от проведената на високо
ниво организационна работа, *• Моменти от срещата

Ч.Мазгалов/МД

г

алб.100-3-а 
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЙСДУНАР-гОТНОПШПИЯ
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?8-2415-1,3-Т.Цолов прие министъра на материалното 
зтопанстзо на ПНР Ругвчиуш Шир. /П.Ганев/11К

Т&-1
78-2415-4-Т.Цолов прие м-ра на материалното 
стопанство на ПНР Вугечиуш Шир.

/П.Ганев/МК

78-2221-5 Момент от срещата
Н.Мазгалов/МД
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79-232-1-В Полския кул- 79-232-4-Изложба на стък 
турен център е експони- ло в Полския културен 
рана изложба на предме- център. 
ти от стъкло,произведе
ни в гр.Ясло.

/В. Димитров/АЕ^

/В.Димитров/АП

V . 9

79-261-2- Едвард Герек,
първи секретар на Пол
ската обед.рабет.пар
тия преди връчването
на почетния знак на Со 
фня. /Н.Генев/АШ

79-261-9,11-Председа телят на СГНС Петър Между 
речк1 връчва на Вдвард Герек печатния знак на Сефия.

/Н.Генов/АШ

79-262-2-Момент #т посре
щането на Едвард Герек, 
първи секретар на Полска
та обедин.рабет.партия на 
аерогара София.
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ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА Г  < <

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ '' , »- % V к» |
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79-266-6-П*Междуречки, 
председател на ИК на 
СГНС връчи на Едвард Ге- 
рек почетния знак на
столицата. - .

/П.Ганев/АШ

официалните разговори между 
Тодор Живков и Едвард Герек в резиденция "Бояна'*.

/Кр.Арсов/АШ

79-271-7,8,9-Моменти от официалните разговори между Тодор Живков и Едвард
Герек в резиденция "Бояна"* ,/Ко .Арсов/АЩ

г

У 9 . гф** / (Г / |
79-279-3-Едвард Герек и 
Тодор Живков в резиден
ция "Бояна" . ,,

/Кр.Арсов/АШ
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79-279-8-Тодор Живков 
връчва орден на Едвард 
Герек.

/Кр.Арсов/АШ

79-280-1-Тодор Живков 
бе награден с орден от 
Едвард Герек.. /

/Кр.Арсов/АШ

79-280-2-Станко Тодоров 
връчва орден на Едвард 
Герек.

/Кр.Арсов/АШ

79-280-3,4-Едвард Герек,фодор Живков,Пьотър Яро- 
шевич и Станко Тодоров.

/Кр.Арсов/АШ
-г..:ъс- 

твуващите при връчването
на ордените в резиденция 
"Бояна".

/Кр.Арсов/АШ



ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА.ВЪНШНА 
ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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ЬСИЧ̂ и ПРАВА зял/

79-280-6,9-Част от присъствуващите по време на 
връчването на ордените от Едвард Герек на Тодор 
Живков и Станко Тодоров.

/Кр.Арсов/АШ

79-282-1-Петър Танчев и 
Станислав Гуцва предсе
дател на Главния комитет 
на Полската обед.работ.
партия. /П.Ганев/АШ

У9- 0

79-283-1-Станко Тодоров и 
Пьотър Яроше_.зич,председа
тел на МС на Полската на
родна република.

/Кр.Арсов/АШ

О а/)*

Ч, уМ

79-282-^Станислав Гуцва 
и секретарят на ПП на 
БЗНС Петър Танчев.

/П.Ганев/АШ

|
79-282-5,11-Моменти от разговорите между Станис
лав Гуцва и Петър Танчев.

/П.Ганев/АШ



100-3-а

79-283-2,3-^оменти от разговорите между Станко 
Тодоров и Пьотър Яроше^вич,председател на МС на 
Полската народна република. /Кр.Арсов/АШ

79-287-1-Митинг на бълга
ро-полската дружба в зала 
"Универсиада”.

/Кр.Арсов/АШ

79-287-2,4,5-Митинг на^българо-полската дружба 
случай посещението на Едвард Герек. г

в зала "Универсиада",по 
/Кр.Арсов/АШ

79-287-6-Митинг в зала 
"Универсиада ", посветен 
на българо-полската друж
ба .

/Кр.Арсов/АШ

79-287-8-Георги Йорда 
нов,първи секретар на 
ГК на БКП.

/Кр.Арсов/АШ

- 79-287-10-Тодор Живков
на митинга в зала "Уни
версиада" .

/Кр.Арсов/АШ
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ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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79-287-11-Митинг ка бъл
гаро-полската дружба-го
вори първият секретар на 
ЦК на БКП Тодор Живков. 

/Кр.Арсов/АШ

79-288-2,5-На трибуната в зала "Универсиада'’ 
говори Тодор Живкбв-на митинга на българо-пол
ската дружба. ^

/Кр.Арсов/АШ

? *

79-289-1-Георги Йорданов 
и Пьотър Яроше вич в за
ла "Универсиада".

/Кр.Арсов/АШ

79-289-4-Пьотър Ярошее- 
вич и Станко Тодоров на
митинга б зала "Универ
сиада".

/Кр.Арсов/АШ

79-289-6-Едвард Герек и 
Георги Йорданов на ми-

в зала "Универсиа- 
/Кр.Арсов/АШ

тинга да .

79-289-7-Говори Едвард 
Герек,първи секретар на 
Полската обединена работ. 
партия на митинга в зала 
"Универсиада".

/



#

79-289-10,11-Част от присъствуващите на митинга 
в зала "Универсиада". Кр.Арсов/АШ

100-3-а

79-290-1-Тодор Живков и 
Едвард Герек на митинга 
в зала "Универсиада"♦

/Кр.Арсов/АШ

79-290-2-Първият секре
тар на ЦК на БКП и пред
седател на ДС. /  ̂

/Кр.Арсов/АШ

79-290-3,4-Митинг на българо-полската дру&ба- 
говори Едвард Герек,първи секретар на ЦК на 
Полската обединена работническа партия.

/Кр.Арсов/АШ

/

79-290-5-Тодор Живков 
на митинга в зала "Уни
версиада".

/Кр.Арсов/АШ

79-290-10-Едвард Герек 
на митинга в зала "Уни
версиада ".

/Кр.Арсов/АШ

79-290-11-Част от при
съствуващите на митин
га в зала "Универсиада". 

/Кр.Арсов/АШ



ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА.ВЪНШНА ПОЛИТИКА 
И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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79-290-12-По'време на 
митинга,посветен на
българо-полската друж
ба,състоял се в зала 
"Универсиада".

/Кр.Арсов/АШ

79-291-1-Тодор Живков и 
Едвард Герек на митинга 
в зала "Универсиада".

/Кр.Арсов/АШ

79-291-3-Част от присъс- 
твуващите на митинга в 
зала "Универсиада".

/КР.Арсов/АШ

79-291-4-Част от при- 79-291-5,б-Официалните лица на митинга в зала 
съствуващите на митин- "Универсиада"#
га в зала "Универсиада"* /Кр.Арсов/АШ

/Кр.Арсов/АШ

79-291-7-0фициалните лица 
на митинга.

/Кр.Арсов/АШ
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79-292-6,8-На митинг* ' в зала "Универсиада гово
ри Едвард Герек,първи секретар на ЦК на ПОРП.

/П.Ганев/АШ
79-292-10-Едвард Герек 
и Тодор Живков,на митинга
в зала "Универсиада".

/П.Ганев/АШ

?9-292-11-Тодср Живков 
и Едвард Герек на митин
га в зала "Универсиада". 

/П.Ганев/АШ

79-294-6,11-Моменти от митинга на българо-полска
та дружба в зала "Универсиада".

/Р.Ма ру кя н/АШ

7.->-295-5,6-На митинга в зала "Универсиада" 
приветствено слово произнася Тодор Живков.

/Р.Ма ру кя н/АШ
79-295-11-Слово произнася Едвард Герек,първи секретар на ПОРП.

/Р.Марукян/АШ
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ПОЛСКА -НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

78-1289-6 Подписване спогодба 78-1289-9,10 Подписване спогодба между българо- 
между българо-полската ко- полската комисия за икономическо сътрудничество
мисия за икономическо сътрудни- Н.Хлебарова/УД
чество - отляво зам.преде.наг
МС на Полша Лонгин Цегалски чи • *
зам.преде.на МС на НРБ Андрей ,
Луканов Н.Хлебарова/МД

78-1289-11 Част Ъ? присъству- 
ващите при подписване на дого
вора Н.Хлебарова/МД

78-1267-1 Пленарно заседа- 78-1267-2 Момент от заседа 
ние на българо-полската нието на двете комисии 
комисия за икономии.сътр.- П.Ганев/МД
зам.преде.на МС А.Луканов 
и зам.преде.на МС на Полша 
Лонгин Ц е г е л с к и г анев/вд

78-1267-4 Пленарно заседание на българо- • ^
полската комисия - полската комисия под 
преде.на Л.Сегелски П.Ганев/МД

М Н и И



73-1693-1,3,4 Пресконференция по случай Дните на полската драматургия 
България

78-1267-5 Пленарно заседание 78-1577-2,3 Моменти от посрещането на полската 
на българо-полската, комисия културна делегация на аерогара София 
за иконимическо сътрудничество. * Ч .Мазгалов/МД
Бълг.комисия под преде.на А.*. :*а
Луканов П.Ганев/МД

ал6 .1 0 0 -3-а

И

78-1603-7 На пресконференци
ята се изказа и Юлиян Вучков 
гл.ред.на сп.мТеягари

П.Ганев/МД

78-1603-8 Станислав Зачик- 
полски артист п.Ганев/М

/



77-1532-1,2,6 лМоменти от срещата на Сава Дълбоков 
на снабдяването и държавните резерви на Полша

Еугениуш Шир - министър 
Кр.Ареов/МД

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА Ш МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

алб.100-3-а

77-1532-9 Момент о т срещата 
на Сава Дълбоков с Еугениуш

Кр.Арсов/МД

77-948-6-Пристигна на официад- 
но посещение м-ра на вънвните 
работи на Поява Емил Войташек.

/Ем.Богоев/ЛА

77-949-3-Момент от официал^ 
ннте разговори,коат<* се съ< 
тояха между м-те на въняни* 
те работи на Подша-Бмид Во1 
таиек и НРБ Петър Младенов 

/Ем.Богоев/ЛА

77-960-9-Днректорът на ИЕМ ивж.Кирид 
води гостите«Тук присъствува в м-рът на 
търговия Иван Недев* /Ем*Богоев/ЛА

Д Ог! г ,го*6ас|зия?

•  2
'  АтЛ

7 О/
'̂ •ВМ З^ПЯЗЕНИ



100-3-а

77-960-12-Среща шакабинета на
директора на ЙЕМ.

/Вм.Богоев/ЛА
77-969-1,З-Моменти от срещата м/у преде.на Държавния 
съвет на НРБ Тодор Живков в м-рът на ванлните работи 
ПНР Емил Войтаяек в резиденция "Бояна". /В.Богоев/ЛА

77—975—4-М-рът на външните ра- 77-975-11-Момент от нвпрацането 
боти на Подша ^мид Войтаяек и /В.Богоев/ЛА
м-рът ва Външните работи на 
НРБ Петър Младенов./В.Богоев/ЛА

76-1289-1,2,4 Подписване спогодба между българо-полоката комисия за икономическо 
сътрудничество ‘ Н.Хлеларова/МД

/

на



78-1749-4,5,7 Пресконференция в Новотел "Европа" с ръководителите на Полския 
народен театър,** Дим.Петковуген.директор на Нац.академич.театър за опера и балет 
представя гостите, Ч.Мазгалов/МД

78-1749-8 Момент от прескон- 78-2180-4 Откриване излож- 
ференцията с полските артистй ба "Полска графика" и

Ч.Мазгадов/МД "Плакат" в ЦДНА - говори
Любомир Сагаев - зам.предена зз

Н.Хлебарова/МД

78-2180-6 Изложбата откри 
з.х.Атанас Нейков - дир.
на СГХГ н.Хлебарова/ЗД

Ух / О

78-2180-8 На изложбата присъствува 
и Петър Междуречки/с тъмния костюм/- 
преде.на ИК на СГНС н .Хлебарова/мд

У)
Ш



78-2189-2,4 В залите на ЦДНА се състоя тържествено 78-2189-6 Говори Лиляна 
събрание по случай откриване Дните на Варшава в София Стефанова - преде.на сто-

Н.Хлебарова/МД личния съвет за култура,н.д.
Н.Хлебарова/МД

78-2189-10 На търж.събрание 
говори секр.на Варшавския 
градски комитет на ПОРП 
Казимеж Паришек

Н.Хлебарова/КД

78-2190-1 Откриване Дните 78-2190-10 Гала-концерт ■ 
на Варшава в София - капелата "Арсиз Варсо-
търж.концерт в ЦДНА виезне" под дир.на Марек

Н.Хлебарова/МД Сезен Н. Хлебарова/Г.!Д

78 -2181 -1 ,2 ,9  О т к р ь ;» .  «зл о .ба  Полски к а к а »  по случай
София в залите на ЦДНА у ^
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ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

Я /Л [ у7 / 1 - - [А» /
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Игнатиев" № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

У./

й ' ‘о » ^ ^ " с к “ аФп е « Г Л Бдагоеаграл-75 ”е°е“ '4Лв“ "ак" '
"Ален мак"-Благоевград-75. 75-4124-Я Гпупа "и»ГеоРг2? в^'1 ■->/ а - Изпълнение на група "И”- 75-4124-8-Група И", 75-4124-9-Пее Венета Ле-
Полша. /Л.Георгиева/ЛК ванцонска от група "И".

щ
7 5 -4 1 2 4-1 1-Първи фестивал 75-4315-3,11-Пленарно заседание на XV сесия на 
на политическата песен българо-полската комисия за икономическо сътруд-
мАлен мак"-Благоевград-75. ничество. /Н.Хлебарова/ИК 
75-4124-11-Група "И”.

75-4315-13-Пленарно заседание на XV сесия 
на българо-полската комисия за икономическа 
сътрудничество. /Н.Хлебарова/ИК



Пленарно заседание на XV сесия на българо-полската комисия за икономическо 
сътрудничество. /Н.Хлебарова/ИК
75-4316-2-Пленарно засе- 75-4316-6-/Еляео/ Кирил 75-431б-9-Пленарно заседание 
дание. Зарев-зам.преде, на Ь1С/НРБ/и

Зджислав Томал-зам.преде, 
на МС /ПНР/

75-2953-17-По врем® на съоето посеще- н«е през юнм 1976 г* във ФРГ полскжят държавен ръководите* Едвард Герек се срещна с Хежмут Шмидт/дясно/ н Вихя Браадт,преде«на Социалдемократическата партия на ФРГ* /репр./МК



ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ВЪНШНА ПОЛ ТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ

\

тшовни

7 6-7 9 7-5-Делегацията на Полската обединена раб*партия 
за XI конгрес на БКП,водена от Едвард Герек,полага 
венец пред '-авзолея на " Г .Димитров"./Е.Киров/ЛА

76-813-10-Едвард Герек 
1секр.на Ме^ичтлтжнтПГТВ. о - 
днерге-воттю цион ьгаг~па рт и я п о 
време на XI конгрес йа БКП. 

/Кр.Арсов/ЛА

76-886-8~Й?казване н$'рърв. 76-897-3,5-Изказване на първия секретар на ПОРП 
аекр.на П0РН-гЕдв*рд Гврек-- Едвард Герек на XI конгрес на БКП./Е.Любомиров/ЛА
на XI конгрес.на БКП.

/Кр.Арсов/ЛА

75-4390-10-На 12 ноември 1975 год. в Полското по
солство в НРБ се състоя среща с журналисти по сду 
чай предстоящия конгрес на ПОРП. На срещата при- 
съствуваха сътрудници от Посолството на ПНР, 
гл.секретар на СБЖ Петко Караделков и много жур
налисти* /Кр.Узунова/ЙБ



алб. 100-3-а

76-1273-2,5 - Подписване протокол за сътрудничество 
в областта на културата между България и Полша. 
Протокола подписват: Яцек Доберски - директор на 
Дирекцията за културни връзки с чужбина и Емил 
Александров - началник управление за културни 
връзки с чужбина към КИК. /Н.Велинова/ЕИ

76-1504-2 - Посрещане деле
гация на Сейма на Полската 
нар.република,водена от 
Йенси Лукашевич - канд.член 
на Политбюро и секретар па 
ПОРП. /Е.Киро в/ЕИ .ч

76-1504-6,7,9 - Посрещане делегация на Сейма на Полската народна република, 
водена от йежи Лукашевич - кандидат член на Политбюро и секретар на ПОРП.

/Е.Кирон/ЕИ

*** ~ на " Гостуващата у нас делегация на
пг ч °В е ръководителя на Сейма на Полската народна република полага венец ^гА&Лука-шевич. . пред мавзолея на Г.Димитров'1. /Е.Киров/ЕИ/л. Киро в/ЕИ - \

7  1
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ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
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76-119-22,26-Подписване на протокол за сътрудничество между КР България 
и ПНР. Протоколът подписват: м-рът на външната търговия Ив.Недев /НРБ/ 
и м-рът на външната търговия и морското стопанство Йежи Олшевски /ПНР/.

/Р.Марукян/ИК

76-119-28-М-рът на външната търго
вия Ив.Недев /НРБ/ и м-рът на външ
ната търговия Йежи Олшевски /ПНР/ 
след подписването на протокол между 
НРБ и ПНР. /Р.Марукян/ИК

. _ _ на външната търго
вия на ПНР Йежи Олшевски посещава 
Тано Цолов - член на ПБ на ЦК на 
БКП и първи зам.преде, на МС.

/Р.Марукян/ИК

76-Ц9-36-Разговори между делега
циите на НРБ и ПНР в Министерския 
съвет.
/Р.Марукян/ИК
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76-1240-2 ,4 ,6-Среща т м-ра т транспорта на ПНР Адам Гдазур и Живке Живков- 
зам*преде, на МС* /Крум Арсов/ИК

ъ - Ш

76-1240-7-Среща на м-ра 76-780-8-11-Др.Тодор Живков и членове на Политбюро
на транспорта на ПНР посрещат делегацията на Полската обединена работ-
Адам Глазур и Живко ническ* партия,водена от първия секретар не ЦК на
Живков - зам.предс. партията ~двард Герек. /Т.Симеонов/ЛАна МС. /Крум Арсов/ИК

♦

/

76-791-7-9-Делегацията за XI конгрес ш  БКП на ПОРП, 
водена от Едвард Герек полага венец п^ед мавзойея на 
"Георги Димитров". /В.Балевска/ЛА



V.
76-70-5,б-Среща на Тано Цолов - член на ПБ на ЦК 
на БКП и първи зам.предс. на МС и Ие*и Гавришяк- 
м-р на вътрешната търговия на Полската народна 
република. /Р.Марукян/ИК

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

. Комитет яп
Д О  .Я-ъДЛ-
П Г . г

, ,, ™*Уата
* / ^

ч*
' •» а" 2

' ' »/ «У0-07всин,.̂  чвч ЗППЯЗЕНИ

ВЙНШНА ПОЛИТИКА И ШОДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

76-17-1-Цодписване на про- 76-70-1,4-Среща на Тано Цолов - първи зам.предс.
токол за сътрудничест- на МС и Иежи Гавришяк - м-р на вътрешната търговия
во между НРБ и ПНР.Прото- на ПНР. /Р.Марукян/ИК
колът подписват!Анг.Анге-
дов-1 зам.м-р на външната
търговия /НРБ/ и .Нес*о*-
рович/ПНР/-1 зам.м-р на
външн,търговия./М.Велинова/йК ______

УН Щ ■ I
ЦК на БКП и първи зам.преде, на МС 
и Йежи Олшевски - м-р на външната 
търговия и морското стопанство на 
ПНР. /Р.Марукян/ИК



4>-алб. 100 - 3 - а

76-119-3,5-Разговори между делегациите на НР България и ПНР в М-во 
на външната търговия. /Р.Марукян/ИК

76-119-10-Разговори между делега
циите на НРБ и ПНР в М-во на външна
та търговия

/ / < 4 . /^7
76-119-18-М-рът на външната търго- 
вия/ЛНР/ Йежи Олшевски подписва про
токола за сътрудничество между 
НРБ и ПНР.
/Р.Марукян/ИК

76-119-16-М-рът на външната 
търговия Ив.Недев подписва 
протокола за сътрудничество 
между НРБ и ПНР. 
/Р.Марукян/ИК



/ /у/ сЯ- <
I  ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА Гр Игнатиев» № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

у

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУ НАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ

^ Л Ш >

74-1636-1,3,6—Подписване договор за сътрудничество в областта на 
книгоиздаването между България и Полша. /А.Цанков/ТК

г» I
:

о

'I

Подписване договор за сътрудничество в областта на книгоиздаването м/у България;
74-1636-97Присъствуващи 
при подписването на 
договора. /А.Цанков/ТК

74-1636-10-Крум Василев- 
председ.на Комитета за 
печата при МС/в дясно/ и 
от А.Сичевски,зам.м-ър на 
културата на Полша/вляво/.

/А.Цанков/ТК

и Полша.

У - 2 Ш  - ^74-2775-2-Посрещане на делегация 
на Полската народна република за 
28-та сесия на СИВ.

/Н. Хлебарова/ТК



74-2775-6 ,8,13-Посрещането на делегацията на ПНР за

74-2790-1-Пьотр Ярошзвич 
председател на Мин.сьвет 
на Полша говори по време 
на XXVIII юбилейна сесия 
.на СКВ-София. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

75-3571-Ю~0фициални разговори 
между Яйфв Кадар,първи секретар 
на ЦК на УСРП/вторият в ляво/и 
Джеймс Налаган,секретар на вън-7ннте работи на Великобритания първият в дясно/при посещение
то на Калаге.н в Полша през юли 

1975 година.
/Сн.ЦА.Ф/, /репр./, ЗЩ



ПОЛША НАРОДНА РЕПУБЛИКА
алб. 100-3-а

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

73-3021-19-Варшавско дете при 
посрещането на съветска деле
гация във Варшава.

/репр. П. Щерев/ТК

73-3021-20-Съветска делегация и полска делег* 
по време на разговорите в ЦК на ПОРП. /

/репр.П.Щерев/ТК

73-3021-21-Л. Брежнев връчва 
ордена "Ленин" на Едвард Герек 
по случай неговата 60-годишнина.

/рипр. П. Щерев/ТК

к? 111

73-3021-22-Л. Брежнев и Едвард Герек иа 
международното летище по врсъе приети 
гането на съв.делегация в Полша.

/репр. П. Щерев/ТК

'

>



ал#.100-3-а

I
74-569-1-йосеф Цлранкеевлч 
Полша говори на еесидта на 
ССМ« /Б.Любомирол/ТК

74- 572- 4-Предоедателят
Полския национален 
комитет за мкр и клен 
■а СОМ. /?.Ма»укяи/ТК

74-744-5-0ткрив*не на излож
ба Волско приложно изкуство. 

/Т.Симеонов/ЛА

74-744-11-0ткриване на изложба 
Полско приложно изкуство.

/Т.Симвонов/ЛА

Пресконфереим1~; в полския к^форм^цонен и културен цзна.: 
74-1541-2-Директорът 74-1541-5-Силвестър '
на полския културен Качковски открива прес
център произнася слово. конференцията.

/X.Бум1к/ТК /X.Румян/ТК

74-1541-б-Част от присъству- 
ващите на пресконференцията 
в полския културен център.културен це! 

/Х.Румян/ТК



алб. 100 - 3 - а < ■ ^  V- • ^ | Н  )
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

~ ЦЕНТРАЛ ФОТО “
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07 

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

73-2037-5 - Подписване г:ро 
токол за икономическо и 
научно-техническо сътрудни 
чество между България и

73-1297-4,5-Подписване на договор между НРБ и ПИР 
в областта на туризма. /Т.Симеонов/ИК

Полша. /Емил Богоез/ЕИ

73-2037-6,10 - Подписване протокол за икономи
ческо и научно-техническо сътрудничество между 
България и Полша. /Емил Богоев/ЕИ

* А / ъ/ {  /_ 
9

1У ~?,92 X

(п,1

\

73-2028-1,5-Полска правител
ствена икономическа делегация 
на посещение при др. Станко 
Тодоров* /Е.Богоев/МК



'

г-

алб. 100-3-а

74-302-4,1 2 - Х Ш  сееш. на бъдгар-полската комисия за 
икономичаско сътрудник ество. /Е.ЛЙбомирсв/ТК

74-333-2-Ьамиредсед. 
на МС на Полша др.Томал заедно с зам.председ.на
МС на НРБ Тано Цолов 
преди подписване на иконом/

74-333-4-9-»10-По време подписването на иконом.дсговор меясду̂
7 .

V./Е.Любомиро

74-485-1-Полеката делегаци* 
на сесията на ССМ-София?4, 

/Р#Марукян/ЛА
74-501-9-Интврвю о 
полския иредотавител 
Йовеф Цвраикнеевич»

/к.Арсов/ТК

74-568-9-Акад.НаджЪков 
и Йосеф Цираикеевич- 
полоки представител , 
по време на сесията иа 
ССМ* /Е.Любомиров/ТК



7

73-3889-4-5-7-., оненти от срещата на министъра на ьъншната търговия Иван Недев 
с министъра на външната търговия на Полша Тадуеи Олеховски. /А.Цанков/ТК

73-3889-9,Ю-Номенти от срещата на министъра на 
външната търговия Иван Недев с негозия колега 
от Полша Надуеш Олеховски. /А.Царков/ТК

73-3905-2-Момент преди подписва- ) 
не на договор за разширение на 
дългосрочната икономическа спо
годба между България и Полша.

/Ан.Цанков/МК
1

73-3905-4-Минути преди подписване на договора 
за разширение на дългосрочната икономическа 
спогодба между България и Полша.

/Ан.Цанков/МК

Алб. 100-3-а

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ПОЛИТИЧЕСКИ Д ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ



73-3905-6,9,11-Моменти от подписването на договор за ра.зширение на дългосроч
ната икономическа спогодба между България и Полша. /Ан.,Цанков/МК

Алб. 100-3-а

е V
- ' <

73-3905-12,13-:!оменти след подписването на договора за 
разширение на дългосрочната икономическа спогодба 
между България и Полша.

гческа спогодо* 
/Ан.Цанков/МК

Ш  тЩ V

73-4699-1-Момент от журира
нето на фотоизложбата "Пен- 
такон-0рю!’*/Р.Марукян/МК

73-4443-5-София Яуковска-проф. 
по физическо възпитание,отго
варя в Полския олимпийски ко
митет ?за. спортовете на които 
участвуват жени.

/Р»Ма рукя и/ ЛА

73-5730-4-Срвща на 
полската делегация с 
ръководството на СГНО.

/Х.Румян/ТК

*



ПОЛСКА НАРОДДА РЕПУБЛИКА +
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И 1.1ЕЖДУНАРОДЙЙ ОТНОШЕНИЯ

I Iст от присъствузащите на събранието на дру
жеството за приятелство между НРБ и ПКР./Кр.Арсов/ЛА

V

76-3038-8-Среща мехду Кр.Трич- 
ков и пределна Върховната 
контролна палата на Полша 

/Н.Хлебарова/МК И <г\+4>

■

от “* *.'!:°Яскмта Деде^ацкй ' 76-3160-7-Състав "Вав»ле"-Г1ол-
гета за . ДъвйаЬе ! -/„агю р'ьКо“°Дст-стр на коми-ша кз И  фестивал на подкти-* • 1 * иаро ̂вн л. ,;*.Каруклк/ЛА “ «ската пес-н "Ален мак"-Бяа^‘ • ' • гоевград. /В.Балевска/ЛА

76-3827-12-Едвард Герек,първи секр.на ЦК на 
ПОРП и съпруга та*:у, Станиола яя Гелек * напра виха 
поседете в Румъния-..по*цокана, на • Николаев ̂ ау*-. 
шеску,ген.секр.на РКП. /рр п.ри/ДА.



алб. 100-3-а

%

76-3827-13 - Дружески разговор
между Едвард Герек първи секре
тар на ЦК на ПОРП и Николае Чаушеску-генеоален секретар
РКП. /репр./

на

76-3827-14 - По време на престоя си 
в СРР Едвард Герек посети завода за 
нефтено оборудване "Първи май" в 
Плоещ, /репр./

77-93-1,Зт11-Моменти от подписване протокол аа сътрудничество между Съюза на съл. 
и 1ъюза на полските журналист! през 1977год. /Н.Хлебарова/ЛА

77-93-9-^ишарда Казимерека-зам. 
преде.на Съюза на полските жур
налисти,; /Н.Хлебарова/ЛА

77-93-7‘-0тойне Кръстев и 
Ришарда Казимерска-зам.преде. 
на Съюза на бълг.и полските 
журналисти. /Н.Хлебарова/ЛА

;



Алб. 100-3-а ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОГО

ул. „Гр. Игмагиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87-10 07
ПОЛСКА НАРОДНА РЕГШЛИКА

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
е • • к * ' Г * •

73-5116-1,2,З-Връчване на акредитивните писма от посланика на Полша Йеки Г.ушински*
, * /Р.Марукян/Ш

73-5116-5,6,8-ВръчЪане на акредитивните писма ст посланика на Полша Йежи Му- 
шински. /Р.Марукян/МК

73-5488-3- Полската 
делегация на сесията 
на ОИРТ. /клон Варна/ТК



адб. 100-3-а

Зам*преде»Ана Министерския съвет Венелин Коцев прие 
пребиваващия.1 у нас министър на вътрешната търговия 
на Полша Едвард Шнайдер.

73-5552-1-Венелин Коцев 73-5552-4-Едвард Шнайдер- _ 
и Едвард Шнайдер. министър на вътрешната тър-

/Н.Хлебарова/ЛА - говия на Полша.

73-5492-9-Делегацията на 
Чехословашкото радио на' 
сесията на ОИРТ.

/клон Варна/ТК

73-5552-12-Моменти от среща- 73-5554-5-6-На 10^X11.73г в зала "Триадица1' в хо- 
та между Венелин Коцев и преби- тел "София" беподписан договор за стокообмен меж- 
ваващият у нас министър на вът- дучНРБ и Полша.От страна на Полската Народна Репуб- 
решната търговия на Полша Едвард лика договора бе подписан от министър^ на .услуги- 
Шнайдер. /Н.Хлвбарова/ЛА ♦ те и вътрешната търговия Едвард Шнайдер,а от стра

на на НРБ мйнистъра- на вътрешната търговия на -НРБ 
_ _____ Георги Караманев. /Т.Симеонов/ЛА

73-5554-7-Подписване на тъ
говска спогодба между НРБ 1 
Полша. /Т,Симеонов/ЛА

-

74-59~2тСГтанислав Чосек- 
председ.на Глдвния съвет 
на полската делегация , 
говори ка срещата на 
комсомолските активисти 
от столицата .

/А.Цанков/ТК

74-59-13-РъководителяГ на 
полската делегация Стани
слав Чосек връчва на първия] 
секретар на ЦК на ДКМС Екчс/ 
Г.!осков сувенирен подарък, \ 
избран от млади полски 
миньори. /А.Цанюв/ТК



Алб. 100-3-а

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 7

ул. „Гр. Игнатиев11 № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

73-108-16-Българската правителстве
на делегация,водена от Ст.Тодоров, 
на гроба на Незнайния воин във Вар
шава. /Репр.П.Щерев/МК

73-108-17-Едвард Герек,първи секре
тар на ПОРП,посреща Ст.Тодоров в ЦК 
на ПОРП. /Репр.П.Щерев/МК

73-108-18-Момент от срещата на българ
ската правителствена делегация с ЦК 
на ПОРП. /Репр.П.Щерев/МК

73-108-19-След подписването на доку
ментите за българо-полско сътрудни
чество. /Репр.П.Щерев/МК

73-108-20-Наздравица след подписването 
на документите за българо-полско сътруд 
ничество. /Репр.П.Щерев/МК



Алб. 100-3-а

// / / / 7

Подписване договор за сътрудничество между СБП и Съ
юза на полските писатели. /Н.Хлебарова/МК 
73-?65-3-Момезт от под- 73-365-5-^н Мария Гисгес- 
писването. гл.секретар на*Съюза на

полските писатели.

73-584-5-Момент след подписване 
на договор за сът]удничество 
между полските и /(ългарските 
журналисти./Н.Хле( арова/МК

73-584-8-Момент след под
писване на договор за сът
рудничество с полските 
журналисти./Н.Хлебаро ва/МК

м 0*47̂ Т , ■С1., АА|

73-585-1,6-Момент< от подписването на дйгвв&р за сът 
рудничестю между СБЖ и Съюза на полските журналисти

/Н.Хлебарова/МК

73-1297-1,З-Подписване на договор между НРБ и П 
областта на туризма. /Т.Симеонвв/ИК ^ '



Алб. 100-3-а ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО "■ ~ . , * 9 •' 1|

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ул, „Гр. Игнатиев*4 № 2  Тел. 87-64-9!, 87-30-07
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

• •

72-6000-2-Д-р Курт Валдхайм,ген. 
секр.на ООН и Станислав Ян Янков- 
ски, на Дворцовия площад във Вар
шава. /Репр.П.Церев/МК

72-6000-3-К.Валдхайм,ген.секр.на ООН и 
Х.Ябдонски,предс.на Държавния съвет по вре
ме на разговорите в двореца Белведере във 
Варшава. /Репр.П.Щерев/МК

72-6000-4-К.Валдхайм,ген.секр.на ООН, 
преводач и Е.Герек по време на офици
алното посещение на Валдхайм в Полша.

/Репр.П.Щерев/МК

72-6000-5-На летището във Варшава при 
пристигането на Валдхайм в Полша на офи
циално посещение по покана на правител
ството на Полша. /Репр.П.Щерев/МК



Алб. 100-3-а

72-6000-6-Д-р Курт Валдхайм пред 
паметника на жертвите на нацист
кия терор "Стената на смъртта" в
лагера Аушвиц./Репр.П.Щерев/МК

72-6000-7-Д-р К.Валдхайм /вляво/ на 
посещение в картинната галерия в за
мъка Бавел в Краков#

/Репр.П.Щерев/МК

73-108-15-Ст.Тодоров и П.Ярошевич пред 
почетната рота на летище Окенче,Варшава, 
при пристигането на Ст.Тодоров във Варшава.

/Репр.П.Щерев/МК

73-10З-14-На летището Окенче,Варшава, 
Ст.Тодоров,преде.на МС на НРБ,посрещнат 
от Пьотр Ярошевич при пристигането на 
българската делегация на официално 
приятздеко двудневно посещение в Голша. 
27 и 28.Х.1972 г. /Репр.П.Щерев/МК

т *
72-6000-14-Наградена с отличие сним
ка: "семейство Никсън във Варшава" - 
снимка З.Матушкевич.

/Репр.П.Щерев/МК



ПОЛОГА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Посещение ! а полска партийно-правителствена 
деле1 ация у нас

У / У /- СГГI

ч.
7 (~

72-5495-11,12-Посещение в НИПКИЕМ за електрокари 
от полската партийно-правителствена делегация,

/К.Арсов/МК
72-5496-2-Посещение на НИПКИЕМ 
за електрокари от полската 
партийно-гправителствена деле
гация . /К, Арес в/МК

Г

72-5496-4,б,8-Посещение на НИПЮШ за електрокари от полската партийно-пра
вите лстЕена делегация. /К.Арсов/МК

^  ̂7 * ,
С  У * \ I а

72-549б-10-Момент от посещението на НИПКИЕМ за 
електрокари от полската партийно-правителствена 
делегация. /К.Арсов/МК



Алб. 100-3-а

1Г 0П0С1Н

72-5496-11,12-Моменти от посещението на НИПКИШ за 
електрокари от полската партийно-правителствена де
легация. /К.Арсов/МК

72-5497-1-Мом^нт от срещата на 
полската делегация с ръковод
ството на НИПКИШ за електро
кари. /К.Арсов/МК

72-5497-9,10,11-Моменти от 
говори.

72-5497-4-Момент от среща
та на полската делегация с 
ръководството на НИПКИЕМ 
за електрокари./К.Арсов/МК

72-5497-6,8-Моменти от подписването на протокола 
за българо-полските преговори. /К.Арсов/МК

за българо-полските пре- 
/Кр.Арсов/МК

10
подписването на протокола



ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕВДУЙЛРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Посещение на полска партийно-правителствена дегегация у нас

*

72-5492-5,6,8-1Ломенти от 
сиада".

митинга на българо-полската дружба в зала "Универ- 
/К.Арсов/МК

Митинг на българо-полската дружба в зала "Универсиада". /К.Арсов/МК
72-5493-3,7-Моменти от митинга. 72-5493-4-Говори Ради Куз-

манов,герой на социалистически 
труд.

и
,  * / / / /
72-5493-11-Др.Т.Живков говори на митинга на 
българо-полската дружба в зала "Универсиада".

/Кр.Арсов/МК



Китинг на българо-полската дружба в зала "Българкя" . /К. Арсов/Т.1К
72-5494-2-Говори Едвард 72-5494-4-Едвард Герек 72-5494-7-Момент от митинга 
Герек,първи секретар на и Т.Живков.
ПОРП.

?2-5494-9-Момент от митин- Посещение в НИПКИЕМ за електрокари от полската пар 
га на българо-полската тийно-правителствена делегация. /К.Арсов/МК 
дружба в зала "Универсиа- 72-5495-1-Йежи Шишко 72-5495-2-В. Бах.чеванова и 
да"• /К.Арсов/МК и Т.Живков. г-жа Шишко.

Посещение в НИПКИЕМ за електрокари от полската партийно-правителствена деле
гат*- ' / /К.Арсов/МК
77-..-49с-4-Ст.Тодоров,П. 72-5495-7,8-П.Ярошевич,Ед. Герек,Г.Йорданов и др.
Ярошевич.В.Бахчеванова и /
др.

у



алб. 100 - 3 - а

'ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ '

в щокг   _ в

72-5489-4,7-Др.др.Т.Живков, Едвард Герек и Пьотр 
Ярошевич и придружаващите пл лица посещават ЦУМ.

/Т.Симеонов/ИК

I  | ̂  -
Г

* «I

72-5490-3,7-Др.др.Т.Живков, Едвард Герек, Пьотър 
Ярошевич и придружаващите ги лица пред ЦУМ.

/Т. Си ме о но в/ИК

72-5490-1-Др. цр. Т .‘-'ивков, 
Едвард Герек, Пьотр Яроше
вич и придружаващите ги ли
ца пред ЦУМ-София.

/Т.Симеонов/ИК

Герек и Пьотр Ярошевич 
посещават ЦУМ-София.

/Т.Симеонов/ИК

72-^673-3,4-Подписване на протокол за научно сътрудничество между 
Селскостопанската академия "Г.Димитров" /НРБ/ и отделението за селско
стопански и горски науки при Полската академия на науките./Ем*Богоев/ИК

ш Ш Ш  а ъ ш Ш



72-5673-5,7-Подписване на протокол за научно сътрудничество между 
Селскостопанската академия ?,Г.Димитров” /НРБ/ и отделението за селско
стопански и горски науки при Полската академия на науките./Ем.Богоев/ЛК

72-5673-8,10-Подписване на протокол за научно сътрудничество между Селско
стопанската академия ”Г.Димитров"/НРБ/ и отделението за селскостопански 
и горски науки при Полската академия на науките. /Ем.Богоев/ИК

72-5673-11-Подписване на протокол за 
научно сътрудничество между НРБ и 
Полската народна република.

/Ем.Богоев/ИК

—



Посещение на полска партийно-правителствена
делегация у нас

Алб. 100-3-а

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ТШКДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ •

72-5460-9,10-Връчване на ордени на Едвард Герек и 
другите членове на полската партийно-правителстве
на делегация от др.Т.Живков. /К.Арсов/МК

полската делегация,начело с 
Едвард Герек.

/К.Арсов/МК

Др.Т.Живков прие полската делегация, начело с Едвард Герек. /К.АрсовДШ 
72-5461-2-Е.Герек и Т. ^2-5461-5-Ст.Тодоров и 72-5462-5-Момент от официал- 
Кивков. Пьотр Ярошевич. ните разговори между българ

ската и полска делегация.

72-5462-6-Момент от официалните разговори 
между българската и полската делегации.

/К.Арсов/МК



Алб. 100—3-а

7 2-5 4 6 2.-7 ,8-Моменти от официалните разговори между 72-5491-2-Момент от приема в 
българската и полска делегации, /К.Арсоз/МК чест на полската делегация,да-

Т»Живков» /К.Арсов/МКден от

72-5491-6,8-Моменти от митинга на българо-полската 
дружба в зала "Универсиада”. /К.Арсов/МК

72-5491-4-Момент от приема 
в чест на полската делегация, 
даден от Т.Живков.

/К.Арсов/МК

/К. Арсов/МКМитинг на българо-полската дружба в зала "Универсиада".
72-5491-9-3.Герек и Т.Жив— 72—5492—2,4—Моменти от митингаков.



72-5455-1,4,5-Моменти от посрещането на партийно-правителствената делегация 
на Полша. /К.Арсов/МК

72-5455-8,10-Моменти от посрещането на партийно- 
правителствената делегация на Полша./К.Арсов/МК

г72-5456-1-Момент от посрещане- I 
то на партийно-правителствената у 
делегация на Полша.

/К.Арсов/МК
I

Алб. 100-3-а
ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

72-5456-2-Момент от посрещането на партийно- 
правителствената делегация на Полша.

/К.Арсов/МК



Алб. 100-3-а

72-5460-4,5,8-Др.Т.Живков награждава с ордени др 
членове на делегацията от Полша. Ддвард Герек и другите 

/К.Арсов/МК

72-5456-3,6,8-Ксуенти от посрещането на партийно-правителствената делегация 
на Полша. /К.Арсов/МК

72-5456-10,Ц-Моменти от посрещането на партийно- 
правителствената делегация на Полша./К.Арсов/МК 72-5460-1-Момент от връчването 

на ордени на полската делегация 
от др.Т.;Хивков.

/Кр.Арсов/МК



ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

72-4912-8,10 - Моменти от срещата на министъра на външната търговия 
Ив.Недев с пребиваващата в страната полска търговска делегация.

' /Р.Марукян/ЕИ

*
72-4912-11 - Момент от срещата на 72-5056-2-Полски артисти гостуват
министъра на външната търговия Ив. в гр«Перник. /Ем.Богоев/ИК
Недев с пребиваващата в страната 
полска търговска делегация.

/Р. Ма рукян/ЕИ

1

}

/

п

72-5486-1,2-Подписване 
на междуправителствени 
документи между НРБ и 
НР Поляа. /Р.Марукян/ИК

" Ш Ш ш

I .V -кг* — К .А,



п  ( - 3 ,  а -
алб. 100 - 3 - а

.7 2-5 4 8 6-5 ,8 ,11-Подписване на междуправителствени документи между НР Бъл
гария й НР Полша. / х Л.!арукян/ИК

Г у

7 1

72-5488-1,2,4-Др.др.Т.Живков, Едвард Герек и Пьотр Ярошевич и придружаващите 
ги лица посещават Централните хали - София* /Т.Симеонов/ ИК

V
72-5489-2,3-Др.др.Т.Живков, Едвард Герек и Пьотр 
Ярошеьич посещават ЦУМ-София. /Т.Симеонов/ИК

72-5488-7-Др.др.Т.Живков, 
Едвард Герек и Пьотр Яро
шевич посешават ЦУМ-София.

/Т.Симеоно в/ИК

*



Алб. 100-3-а

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ИА Политика и международни отношения

ДИРЕКЦИЯ НА Ф О Т О Г Р А Ф И Я Т А
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. нГр. Игнатиев*4 К® 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

Гостуващата .у нас полска културна делегация на разходка из София. /Е.Вогоев/Ж 
72-39±5-5-Йежи Поло?/гски. 72-3915-6-Зджисдава Сош- ?2-3915-7-Едвг;рд Хулевич.

ницка.

I

I

* }

Гостуващата у нас полска културна делегация.на разходка из София. /Е.Бргоев/МК 
72-3915-13-Пред зала "Фес- 72-3916-1,7-Пред паметника на Братската могила, 
тивална".

л 4 /

7 2 - 3 9 1 6 , 6 -Членът на гос- $ 
тувагаата у нас полска култур
на делегация Едвард Хулевич 
на разходка из София.

/Е.Богоев/МК



72-4"02-1,С,5-Размяна на документи между НРБ и ПИР. в

'

72-4*702-6, ?-Размяна на/документи .между НРЕ и ПНР 
в м-во на външните работи. /В.Иванова/ИК

72-4912-2,5-Др.'Иван Недев,м-р на външната търговия, 
страната полска търговска делегация. прие пребиваващата в 

/Р.Марукян/МК

(



*=----- -

Алб. 100-3-а ДИРЕКЦИЯ НА Ф О Т О Г Р А Ф И Я Т А
ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
ул. „Гр. Игнатиев11 № 2

ЦЕНТРАЛ-ФОТ0 ; ,
. Тел- 87-64-91, 87-30-07

1

72-3883-3,5-Моменти от посещението на полската културна делегация в 
ГК на БКП. 1 /Е.Богоев/МК

Гостуване на полска културна делегация у нас. /Е.Богоев/МК
72-3881-2-Членозе ка деле- ?2-3882-2-Чяенове на де- 72-3883-1-Момент от посеще- 
гацията след посещение на легацията из София. нието на Б.Палаш,водач на де
изложбата "Тракийско из- ^ легацията, в ГК БКП.
куство".

7 0°?роГ|а^е,т,° на полската културна делегация у нас- /Е.Богоев/Ж 
на^ЕКгГ "б““*‘омент от срещата в ГК 72-3914-1-?'омент от вечерята в рестора!

"Нептун" в Перник в чеот на делегацият!

: . Л -



Алб, 100-3-а

Гостуване на̂  полските естрадни артисти в Перник. /Е.Богоев/МС 
72-3914-4,5-;, оменти от вечерята в ресторант "Нептун" в чест на пол 
с..ета делегация и поднасяне подаръци на членовете й от ГК на БКП и Д Ю ТС

N

Гостуване на полската културна делегация в Перник. А •Богоев/МК 
72-3914-6,8-Моменти от вечерята в ресторант 'Нептун в чест на деле 
гацията и поднасяне подаръци на членовете й от ГК на БКП и ДКЖ..

-

Гостуване на полската културна делегация у нас. /Е.Богоев/МК 
^-3914-10-Момент от вечерята в рее- 72-391Л-2-Чг—
А  и  гп М и  л г г т т г  п  I I  п  П  /ч м . . . . . .    т т  _  ^  _

72   - - — ~ « I-̂
торант "Нептун” в Перник в чест на 
делегацията и поднасяне подаръци на 
членовете й от ГК на БКП и Д№*С.

ленът на делегацияи Поломски,



алб. 100-3-а ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО ✓ ■ • '

Щ;. /  ул. „Гр. Игнатиев'1 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

72-3709-1 - Едвард Герек и Фидел 
Кастро пред почетния караул при 
посрещането на Фидел Кастро на ле
тището Окенче във Варшава.

72-3709-2 - Фидел Кастро,придружен 
от Едвард Герек и Пьотр Ярошевич 
/дясно/ на летище Окенче при посреща 
нето на Ф.Кастро във Варшава.

/репр.П.Щерев/ЕИ

72-3709-3 -.Момент от срещата на 
Кубинската партийно-правителствена 
делегация в ЦК на ПОРП с ръководи
тели на партията. На снимката: Ф..' 
Кастро, Едвард Герек и П.Ярошевич.

72-3709-5 - Франтишек Шлахчич /ляво/ 
член на Политбюро на ЦК на ПОРП, 
Фидел Кастро и Здясислав Груднсен 
/дясно/ по време на митинга в Като- . 
вице' з чест на посещението на Фидел 
Кастро. /репр.П.Щерев/ЕИ

72-3709-4 - Фидел Кастро пред входа на 
Цитаделата/ във Варшава, след посещение 
на Музея на революцията. /репр.П.Щерев/ЕИ



1 & 0 -  X .  <
алб. 100-3-а

72-3709-30 - Фидел Костро на 
посещение в корабостроителни
ците "Ленин" в Гданск, най- 
голямото индустриално пред
приятие $а полското крайбрежие.

72-3709-31 - Фидел Кастро полага 
цветя на стената на екзекуциите 
в блок № 11 в .Освиенцим,

/репр.П.Щерев/ЕИ

72-3709-32 - Фидел Кастро 
на посещение в модерната, 
напълно автоматизирана 
каменовъглена мина "Ян" 
в Катовице•/репр.П.Щерев/

‘ЕИ

;2-3880-1,З-Посещение на гостуващата у нас полска 
културна делегация в Криптата. /Е.Богоев/МК

72-3880-9,11-Посещение на 
гостуваг.ата у нас полска 
културнг делегация в излож
бата "Тх^акийско изкуство".

/Е.Богоев/г.Ж

V



/71 1Г V «
Ллб. 100-3-а

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА -
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ

ОТНОШЕНИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО “

ул. „Гр. Игнатиев'4 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

72-3488-26-П.Ярошевич,Е.Герек и Р.Ни- 
ксън преди американо-полските разго
вори. Р.Никсън получава брой от в. 
"Трибуна люду",орган на ЦК на ПОРП.

/репр.П.Щерев/МК

72-3489-27-Е.Герек /дясно/ и Р.Никсън 
се поздравяват след подписването на 
официалните документи, 1.VI.1972 г.

/репр.П.Щерев/МК

72-3488-28-Ричард Никсън на посещение 72-3488-29-Ричард Никсън на пло- 
при проф.Хенрик Яблонски,председател щада на Победата във Варшава с вен-
на Държавния съвет на Полша,в Белве- ци за гроба на Незнайния войн.
дер,резиденция на полското правителство /репр.П.Щерев/МК
във Варшава. /репр.П.Щерев/МК

72-3488-30-Президентът на САЩ Ричард 
Никсън полага венец на Гроба на незнай
ния войн.

/репр.П.Щерев/МК



Алб. 100-3-а

72-3488-31-На Дворцовия площад при 72-3488-32-Концерт на открито пред 
посещението на кралския дворец,кой- паметника на в
то се реконструира - Р.Никсън и съ- Никсън. /репр.П.Щереа/-
пругата му# /репр#П#Щерев/. .К , * * Щ  Л •

72-3757-4,6,12-Моменти от срещата на министъра на външните работи н* Полша и 
др.Т. Живков. N /Н.Хлебарова/МК

п ' -

' ч >

72-3758-4,7-Моменти от срещата м«*АУ министъра на външни' 
работи на Полша с др.Ст.Тодоров. /Н.Хлебарова/Щ



ш

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА - 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ

ОТНОШЕНИЯ

Алб. 100-3-а
ДИРЕКЦИЯ НА Ф О Т О Г Р А Ф И Я Т А /.

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

Тел. 87-64-91, 87-30-07

72-2118-3-Г.Трайков,секр.на БЗНС и 
подпредс.на ДС на НРБ,на посещение 
във Варшавските автомобилни заводи 
"Зеран". /репр.П.Щерев/МК

72-2578-27-Г.Трайков и Ст.Гуцва подписват 
декларация за сътрудничество между Пол
ската селска партия и БЗНС.Декларацията 
е подписана за годините 1972-75 год.

/репр.П.ЩеревД-К

72-2578-28-Момент от срещата на Ед.Ге- 
рек и Г.Трайков по време на официално
то посещение на Г.Трайков,секр. на 
БЗНС и преде.на НС на НРБ.

/репр.П.Щерев/МК

И

72-3488-1-Разговор между зам.преде, 
на МС на НРБ Сава Дълбоков и Пьотр 
Арошевич по време на посещението на 

^бълг.икономическа делегация в Полша 
от 13 до 26 април 1972 г.

/репр.П.Щерев/МК
Ой- \С\* 1

72-3488-19-Парад на почетната рота на Пол
ската армия при пристигането на президента 
на САЩ Ричард Никсън на летището Окече във 
Варшава, 1.VI.1972 год.

/репр.П.Щерев/МК



72-3488-20-Военен парад на летището 
Окече пред президента на САЩ Ричард 
Никсън. /репр.П.Щерев/МК

72-3488-21-Р. Никсън поздравява членове 
на дипломатическия корпус,акредитирани 
във Варшава,при пристигането си на ле
тище Окече във Варшава. ’>

/репр.П.Щерев/ПС

72-3488-22-Автомобилна колона,начело 
с Ричард Никсън,минава по улиците на 
Варшава. /репр.П.Щерев/МК ,

72-3488-23-Президентът на САЩ Р.Ник
сън и съпругата му,приветствувани от 
варшавски граждани при посещението на 
Р.Никсън в Полша.

/репр.П.ЩеревД;К

72-3488-24-Президентът на САЩ 
Ричард Никсън,посрещнат от Пьотр 
Ярошевич,Е.Герек,първи секр. 
на ЦК на ПОРП.

/репр.П.Щерев/МК

72-3488-25-Ричард Никсън и I 
Едвард Герек в Полския Сейм.

/репр.П.Щерев/МК

•.

Алб. 100-3-а
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТр

ул. „Гр. ИпIатиев<, № 2
НР ПОЛША

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Тел. 87-64-91, 67-30-07

72-761-4,7,8-Лодписване на протокол за обмен па стоки за широко потребле
ние за 1972 г. между НР Полша и НР България, /Димо Рогев/ИК

\

Ме-ДУиар.математически център във Варшава.Л.Илиев,ръководи-
бълг-Делегация,подписва дого

вор за сътрудничество между Академи-
“Г и Г с Т “ ’ " Га С1аВ* /репр.П.Щерев/МК

п?й122и"2:5’“з в е с т я т  чилийски поет
пяи°,=еВДа,Н0СИТел на Нобеловата на рада за литература за 1971г..соел ап-
тисти от Класическия театър във Варша 
след премиерата на негова пиеса.

/репр.П.Щерев/МК

72-1220-2-Посланикът наДадеш във Варшава Абул 
Еалирул Алан издига зна, 
на Бангладеш.

/репр.л.ГЦерев/1!

72-1251-9-П.Василев,зам.преде.на ЦКС
с?опан^яИ *НеРвик, зам. преде.на селс папска кооперация,подписват спогодб
за сътрудничество.Варшава,3.11.1972 г.

/репр.П.Щ ерев/МК



$N,1 Алб. 100-3-а
 ̂ТИ 111 1?|МЧ

7 2 -1 2 5 1-1 0-П.Петров,ген.д-р на "Бул- 
гаркооп" и Мячеслав Шаблевски,ген.д-р на ‘«Полкооп11,подпис зат договор
за сътрудничество • /репр. П.Щерев/МК

72-1372-15-С.Станишевски,директор на 
отдел е М-ството на външните работи поз- 
дравяве участниците в Междунар.студентска 
среза за мир,сигурност и сътрудничество 
в Европа.Варшава,24-25.1.1972 год.

/репр.П.Щерев/МК

72-1373-1°’-Учсстннця в Уечдунар.студен
тска среща за обсъждане въпросите за 
мир,сигурност и сътрудничество в Европа. 
Варшава, 24-25.1.1972 г.

/репр.П.Щерев/МК

72-1373-18-Представители на чилийската 
студентска организация по време на Меж
дунар. студентска среща за обсъждане про
блемите на мира,сигурността и сътрудни
чеството в Европа.Варшава,24-25.I.1972 г.

/репр.П.Щерев/МК

ИТЕИМАТ10  N А1 

ЗШОЕНТ 
МЕЕТ1НС
«дшм м-я шиш

72-4105-6,8-М°менти от срещата между др.Мако Даков и ми 
тъ^а на химическата промишленост на Полша Йежи Олшевоки 

- /К.Хлебарова/ГЛК
ние-
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Н №  Алб. 100-3~а

НР ПОЛША - ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН
ЖИВОТ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев*4 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

Подписване на протокол за търговия и сътрудничество 
между Полша и България. /А.Цанков/
71-6459-З-Зджислав Томал 71-6459-4-Ангелов^мин. на 
подписва протокола. външ.търг.подписва проток.

и- ( №

<, 3-0

11 сесия на междуправит. българо-полска смесена комисия за икономическо и
научно-техническо сътрудничество. ■ц?нк0®/71-6442-1,3-Зам.преде, на Мин.съвет и преде, на Държ. 71-64 к.-б-.^ам.преде .на МС 

ком.за планир.Сава Дълбоков,откриза сесията. на Полша Зджислав Томал.
I  1 ь &  я - м и ь

71-6442-11^-11 бесия на ме
ждуправит. бълг.-пол. смес. 
комисия за икон. и науч.- 
техн. сътрудн. /А.Цанков/МК

I;
Подписване на протокол за търговия и сътрудничество 
между Полша и България. /А.Цанков/ МК

^ ™ 9^"**°МеНТ °Т подпис" 71-6459-6-Зджислав Тома на протокола. подписва протокола.



Подписване на протокол за търговия и сътрудничество между Полша и НРБ/А.Цанков/ МК
71-6459-8-Др.Ангелов под- 71-6459-9,10-поздравления след подписването,
писва протокола.

72-3-37-Българскате делегация,начело 
с И„Башев,м-р на външните работи, 
участвуваща в конференцията на ми
нистрите на външниае работи от стра
ните членки на Варпавския договор, 
състояла се от 30Л1 до 1.XII.71 г. 
във Варшава. /репр.П,Щерев/МК

72-1254-7,11-Подписване на протокол за сът- 
рудничес тво между Съюза на художниците в Бъл
гария и Съюза на полските художници.

/Д.Стаматова/ИК

Алб. 100-3-а

72-2118-1-Г.Трайков,секр.на БЗНС и 
подпредс.на ДС на НРБ и Ст.Гуцва,преде. 
на Полската обединена селска партия и 
Маршал на Сейма на ПНР при пристигеце- 
то на Г.Трайков във Варшава на некол- 
кодневно официално посещение в Полша, 
11.14^.1972 г. /репр.П.Щерев/МК

7^—/-11 8—2—Станислав Гуцва и Георги Трайков 
по време на официалното посещение на Г.Трайков във Варшава.

/репр.П.Щерв*/Ь1К



ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТ РАЛ-ФОТО

Го Игнатиев“ №  2 Тел. 47 64-91, 87-30-07НР ПОЛША - ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ^-^----------

I ----- - И
71-1067-21-Т.Шимански, 
ръковод.на музея в "Осви
енцим" , показва на Х.^енер 
музея-тлагер. /репр./

71-1067-22-По време на лекцията 
на X,венер в залата за конференции 
на Сейма на 15.11.

/репр.П.Щерев/ ХП

71-1067-23-Х.Векер на посеще
ние при подпредседателя на 
Сейма Анджей Ьерблян. 

/репр.П.Щерев/ ХП

7±-3066-3-Др.Г.Трайков и ръководи
теля на полската правителствена деле 
гация - » .Т ^ о е .меоиов/

^  ^ ^ . . • | 71-3066-4,5-Подписване на спогодба между НРБ и Полската
Народна Република. /Т.Симеонов/ ХП

М11™
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71-3529-23-Среща на министъра на 
външните работи на НРБ Ив.Башев 
във Варшава с председателя на 
Държ.съвет на Полша йозеф Циран- 
кевич.

/репр.П.Щерев/ ХП

I/71-4223-19-Подписване на дого
вор сла" 19-т» сесия на полско- 
румънската комисия за научно- 
техническо сътрудничество, 
Варшава, 1971 г.

/репр.П.Щерев/ ХП

71-4220-18-Полско-български разго
вори за научно-техническо сътруд
ничество , проведени в Комитета за 
наука и технология, Варшава. 

/репр.П.Щерев/ ХП

з

2

ската правителствена делегация.
/А.Цанков/ Ш

\

71-^6424-3-Посрещане на пол

&

/А.Цанков/ МК
71-6424-5-Др.Иван Михайлов 71-6424-8-Полските гости 
и Здислав Томал. със своите посрещачи.■

I



71-843-6,7,9-Лодписва\{е на договор за сътрудничество между Съюза на 
българските писатели и Съюза на полските писатели. /Кр.Арсов/ ХИи Съюза на полските писатели.

1

албтЮО - 3 - а

«•шДИНВЯЕ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ПОЛША - ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

Тел. 87-64-91, 87-30-07

Делегация на Съюза на полските писатели посещава Съюза на българските пи- 
^ То91И,/ п Л,3иН0ВИев/ кт 71-821-2-Отляво надясно: 71-821~6-Дико Фучедкиев71-821-1-0тляво-надясно: Збигнев Зелионка и Йо- секретар на СБП^и Димитър
Д.Фучеджиев,секретар на 
О^П и Д.Гуднов.

зев Ленард,водач на де
легацията СПП.

Гундов,член на бюрото на 
управит.съвет СБП.

5
Подписване договор за сътрудничество между Съюза на българските писатели 
и Съюза на полските писатели. /Кр.Арсов/ ХП
71-843-2-И.Ленар,секр. 71-843-3-Д.Фучежиев, 71-843-5-След посписване на
на Съюза на полските с^Кр.на Съюза на бълг. договора. • 
писатели. писатели.



71-1067-16-С.Венер на посещение 
при председ 1теля на МС на ПНР 
Пьотр Ярошевич.

/репр.П.Щерев/ ХП

71-1067-15-Х.Венер подпред
седател на Социалделокр.фрак 
ция на Бундестага на посеще
ние при председ, на Държ. 
съвет на ПНР Ю.Циранкевич. 

/репр.П.Щерев/ ХП

71-1067-17-Х.Венер на посещение 
при м-ра на.външните работи Сте 

фав •Йендриховски
/ реп р. П • 1Де ре в/ ХП

71-1067-18-Х.Венер на 16.II.посети 
концентрационния лагер "Освиенцим1*

.1-1057-19,20-Х.Венер, председател на социалдемократическата фракция 
на Бундестага, на 16.11. посети концентрационния лагер "Освиенцим1*.

/репр.П.Щерев/ ХП

1

1

4

1
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ

ДИРЕКЦИЯ н л  ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕИ 1РАЛ-ФОТО

уд. „Гр. Игнатиев" №  2 __  Тел. 87 (И-91, 87-30-07

71-1-7,8,9-!/:инистърът на външните работи на ГФР Валтер Шел посети в Полша 
бившия начистки лагер в Аушвиц - Биркенау.

71-1-10-Подписване на двустран
ното споразумение между кин. на 
външните работи на ГФР Валтер 
Шел и мин.на външните работи на 
Полша.

/репр.П.Щерев/ ХП

71-1-11-Заглавната страница на 
двустранното споразумение между 
министрите на външните работи на 
Полша и ГФР.

/репр.П.Щерев/ ХП

11

/ / _  /'-
/ / У **

'•> * * <1 У

71-1-12-Посрещане на федералния канцлер 
Вили Брандт във Варшава, по покана на 
полския мин.председател Юзеф Циранкевич.

/репр.П.Щерев/ ХП

I
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71-1-13,14-Федералнкят канцлер 
войн във Варшава.

■“или Брандт пред гроба на Незнайния 
/репр.П.Щерев/ ХП

71-1-15-Ка 7 декември Вили 
Брандт почете паметта на 
загиналите борци от аршав- 
ското гето.

/репр.П.Щерев/ ХП

71-1-16-Договор за нормализиране на от
ношенията между Полша и ГФР, подписан 
от мин.председателя на Полша 'З.Циран- 
кевич и федералния канцлер Вили Брандт 

/репр.П.Щерев/ ХП

71-1-17-Посещение на федералния 
канцлер -Вили Брандт при Вл.Го- 
мулка в ЦК на ПОРП.

/репр.П.Щерев/ ХП

(

71-1-18-Подписване на декларация за 
дружба и сътрудничество между Полша 
и Франция,осъществено по време на 
посещението на мин.председателя на 
Франция в страната.

/репр.П.Щерев/ ХП

I



а';,
ало. 100 - 3 - а

Я  Р  ш * *  ■

НР ПОЛША - ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУ
НАРОДНИ 0 ТНОШЕНИЯ ул. „Гр. Игнатиев** №  2

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

• л  —
#

______Тел. 87-64-91, 87-30-07

70-4602-19Ь-Посещение на председателя на Държавния 
съвет на НР Полша Мариан Спихалски в гр.Пловдив.

/Огн.Юскеселивв/ ИК

; Ь-70-4604-АЛосещение на 
председателя на НР Подла 
маршал Мариан Спихалски 
в гр.Пловдив. 
/Огн.Юскеселивв/ ИК

I

I

70-4603-6,7-Иосещение на председателя 
Спихалски в Пловдивски окръг.

ПГ 1ШЛШЛ
/Огн.Юскеселивв/

70-4604-5-Посещение на председателя на 
НР Полла маршал Дариан Спихалски в град 
Пловдив. ‘> 0  V* Ч у  
/Огн.Юскеселивв/ ИК



алй. 100 - 3 - а

съвет на НР Полша,70-4634-1,9,10-Изпращане на председателя на 
маршал мариан Спихалски,на аерогара София.

/Огн.Юскеселиев/ ХП

Изпращане на председателя на Дърк.съвет на Полша, маршал 
Мариан Спихалски на аерогара София. /Огн.Юскеселиев/ ХП 

70-4635-2-Момент от из- 70-4635-5-Мариа* Спи- 70-4635-11-Др.Тодор Жив̂ г
пращането. халски и др.Г.Трайков. ков и др.М.Спихалски.

70-4605-2,4-Посещение на председателя на Държавния съвет на
Поляа маршал Мариан Спихадоки в Боровец./Огн.Юскеселиев/ ИК



70-4591-2,5-Прием, даден в чест на председателя на Държавния съ
вет на НР Полша Мариан Спихалски от председателя на Президиума 
на НС на НР България Г.Трайков. /Огн.Юскеселиев/ ИК

НВ ПОЛША -  .ВЪНШНА ПОЛИТИКА И 
мкисд ■, н а ич .т>, ОТНОШЕНИЯ

адС. 100 - 3 - а ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
./ЦЕНТРАЛНОТО

уд. „Гр Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

? ; . й ж й "  ш  “ “ “  — •
/Огн.Юскеселиев/ ИК

70-4591-8-Прием, даден » чест 
на председателя на Държавния 
съвет на НР Полша Мариан Спи
халски от председателя на Пре
зидиума на НС на НР България 
Г.Трайков. /Огн.Юскеселиев/ ИК

70-4599-1-Председатедят на 
държавния съвет на НР Полша 
Мариан Спихалски посещава 
паметника на Съветската ар
мия в гр.Пловдив. 
/Огн.Юскеселиев/ ИК



70-4600-3,5-Председателят на Държавния съвет на НР Полша маршал 
Мариан Спихалски посещава гр.Пловдив.

/Огн.Юскеселиев/ ИК

70-4601-2,4-Посещение на председателя на Държавния съвет на НР 
Полша в гр.Пловдив. /Огн.Юскеседиев/ ИК

70-4601-7-Посещение на предсе
дателя на Държавния съвет на 
НР Полша Мариан Спихадсхи в 
гр.Пловдив.
/Огн.Юскеселиев/ ИК

70-4602-7-Посещение на председа 
теля на Държавния съвет на НР 
Полша Мариан Спихадски в гр. 
Пловдив.
/Огн.Юскеселиев/ ИК



алб. 100 - 3 - а

НР ПОЛША - КЬШИНА ПОЛИТИКА и 
МКЖД*НАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

ДИ РЕКЦ И ЯТА ФОТОГРАФИЯТА
ц  и-  ^Д ЕН ТР А Л-Ф О ТО* /• Т I

ул. „Гр Игнатиев** № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

70-4575-1,5-Посрещане на председателя на дър
жавния съвет на НР Полша маршал Мариан Спи
халски на аерогара София./Огн.юскеселиев/ИК

70-4579-1-Председателят на 
Президиума на НС на НР Бъл
гария др.Г.Трайков връчва 
орден “Г.Димитров** на пред
седателя на Държ.съвет на НР 
Полша Мариан Спихалски. 
/Огн.Юскеселиев/ ИК

70-4579-8,10-Пооещение на председателя на Държавния съвет на НР 
Полша маршал Мариан Спихалски при председателя на Президиума на 
НС на НР България Г.Трайков и председ.МС на НР България иЮекре- 
тар на ЦК на БКП Т.Живков. /Огн.Юскеселиев/ ИК

70-4580-3,4-Преговори между делегациите на НР Полша и НР България.
/Огн.Юскеселиев/ ИК

4



а ,<$, ' 0-;-'='
адб. 100 - «5 - а

70-4580-5-Преговори между деле
гациите на НР Полша и НР Бълга
рия,/Огн.Юскеседиев/ ИК

70-4581-1-Посещение на председа
теля на Държавния съвет на НР Пол
ша Мариан Спихадски при председ.МС 
на НР България и I секр.на ЦК на 
БКП Т.Живков и председателя на Пре
зидиума на НС на НР България Г.Трайков. 
/Огн.Юскеседиев/ ИК

70-4581-2»8-Посещение на председателя на Държавния съвет на НР 
Полша Мариан Спихадски при председ.МС на НР България и I секре
тар на ЦК на БКП и председ.на Президиума на НС на НР България 
Г.Трайков. /Огн.Юскеседиев/ ИК

I V

70-4590-1,5,10-Съпругата на председателя на държавния съвет на НР Полша 
маршал Мариан Спихадски - Варвара Спихалска посещава Криптата при храма 
паметник пАл.Невски'*. /Вас.Иванова/ ИК



алб.100 - 3 - а

ПОЛША - ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ
ОТНОШЕНИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

_________ Тел* 87-64-91. 87-30-07ул. „Гр, Игнатиев*1 № 2

70-1983-9-Среща на делегация
та на Обединената селска пар
тия б Полша с актива на Сдру
жените земеделци от София. 
/Огн.Юскеселиев/ ИК

V

70-1829-2-&омент от посрещането на др.Тодор Живков,председател
на МС в НРБ, на летището във 
Варшава.

/репр.П.Щерев/ ХП

70-1829-4-&омент от разговорите 
между полската и българската де
легации.

/репр.П.Щерев/ ХП

70-1829-1-ГЛинистър-председателят на 
НРБ др.Т.Живков, придружен от Вл.Го- 
мулка /в ляво/, бе посоещнаТ сърдечно на летището във Варшава.

/репр.П.Щерев/ ХП

70-1829-3-Посрещане на др.Тодор 
Живков на летището във Варшава. 

/репр.П.Щерев/ ХП

70-1829-5-М-р председателят на НРБ 
др.Т.Живков и Вл.Гомулка /в дясно/ 
по време на обиколката си из Варшава.

/репр.П.Щерев/ ХП

?

1

■ *



м'«‘/1
100 - 3 - а

т - _ г г  < «  ' "

70-1829-8-Др.Т.Жьвков и 
Вл.Гом^лка„/в "«во/ пред 
паметната плоча на дома, ; 
където Ленин е изнасял лек̂ - 
ции пред краковските ра- | битници. /репр.П.Щерев/ ХП>

70-1829-6-Др.Т.Живков посе
ти историческият музей в.*в 
^аршава*. /репр.П.Щерев/ХП

70-1829-7 -Посрещане на 
бълг.делегация, начело с 
др.Т.Живков на летището
В Кра?реп*).П.Щерев/ ХП

70-1829-9-Др.Т.Живков по ьлеме 
на посещението в Ягелонския 
университет в Краков. В дясно 
проф.Климажевски, ректор на 
университета.

/репр.П.Щерев/ ХП

70-1829-10-Българска делегация, 
начело с др.Т.Живков, пред паметника на жертвите на нацизма в
Освиенцим. /репр.П.Щерев/ ХП

70-1829-11-М-р председателят на НРБ 
Т.Живков /в центъра/, Вл.Гомулка /в ляво/ \ 
и Ю.Циранкевич по време на коктейла, даден в чест на лългарските гости в сградата на Министерския съвет .във Варшава.

/репр.П.Щерев/ ХП

Ч



69-296-11-Сувенири от 
Полския център в София. 

/Й.Йорданов/ ХП

100 - 3 - а  ,
'*ЩГ И ' * ;/Л’; ' •• ■ (/

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ
ОТНОШЕНИЯ

69-297-1,2-В магазина на Полския културен център в
София. /Й.Йорданов/ ХП

,*/ I

69-297-5,8,9-В магазина на Полския културен център в София.
/й.Йорданов/ ХП

69-297-10,11,12-Чакалнята на Полския информационен и културен център в София.
/Й.Йорданов/ ХП



/3
йлб. 100 - 6 - Л

70-4573-1,3,11-Лосещекне на председателя на Държавния съвет на НР Поява 
маршала на Поява Мариая Спихалсхн по покана не председателя на МС на НР 
България и I секретар за ЦК на БКП др.Т.Живжов и председателя на Прези
диума на Народното събрание на НР България др.Георги Трайков» 
/Огн.Юскеселиев/ ИК " Ч 5 ^ [  -

• 4.*

70-4574-7,8,12-Посещение на председателя на Държавния съвет на НР Полша 
маршала на Полша Кариан Снихалски по покаш на председателя на МС на Ш  
България и I секретар на ЦК на БКП др»Т.Живков и председателя на Прези
диума на НС на НР България др.Г»Трайков.

/Огн.Юокеселиев/ ИК

70-4573-12-Председатедят 
на държавния съвет на НР 
Полва, маршал Мариан Оии- 
хадски и председ» на Пре
зидиума на НС на НР Бъл
гария др.Г.Трайков при 
посрещането на М.Спихалс
ки на аерогара София.

70-4574-2,4-Посещение на председателя на Дър
жавния съвет на п г Подла - маршала на Полша 
Мариан Спихалскн по покана на председателя 
на МС на НР България и I секр. на ЦК на БКП 
др.Т.Живков и председателя на Президиума на 
НС на НР България др.Г.Трайков.

/Огн.Юскеселиев/ ИК



ПОЛША

* доздвдяфяицн
"I ' | ! .

л

л

алб. 100-3-а ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ^т/ъМ-вГмЛт’ОТНОШЕНИЯ 1ел.

67/712 -  4 -  Размяна на документи след 
подписване спогодбата за приятелство и 
сътрудничество по време на посещението 
на партийно-правителствената делегация 
на ГДР в Полша. Валтер Улбркхт, първи 
секретар на ЦК на ГЕСП и председ.на Държ. 
съвет на ГДР и Владислав Гомулка,първи 
секретар на ЦК на ПОРП. /ЕИ 24/36

/

67/2915-9 - Международен пио
нерски лагер 'Т. Димитров*',
с .Кранево,Варненско. Групата 
на полските пионери. у

/Георги Бурмов/ЕИ

70-1973-5,9,10-Посрещане на делегацията :на;.Под елата. обединена оед.' 
Чеслев Видех -  секретар на партията. /Огй.Юскеселиев/ ИК партгя,водена от

а

у

70-1974-6-Посрещане на делегацията на Пслеката 
обединена партия, водена от Чеедав Видех -  
секретар на партията,
/Огн.Юскеселиев/ ИК



70-1974-5,10,11-Посрещане на д е л е г а ц и я т а П о л  скатан об^диибйа сел-.партия, водена 
Чеслав Еицех - секретар на партията. /Огн.Юскеселиев/ ИК

от

70-1982-3,5-1 секретар на ЦК на БКП и председател на МС на НР България др. 
Т.Живков приема делегацията на Полската обединена селска партия, водена 
от секретаря на партията Чеслав Вицех./ /Огн.Юскеселиев/ ИК

I/

70-1983-3,4-Среща на делегацията на Полската селска обединена партия 
с актива на сдружените земеделци в София в Дома-паметник "Александър

София. /Огн.Юскеселиев/ ИКСтамболийски"•в



х< е>> '0о-3 -<х.
алб. 100-3-а

П О Л Ш А - В Ъ Н В Ш А  П О Л И Т И К А  И М ЕЖ Д
ОТНОШЕНИЯ

/ А  5 '
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

68-653-2,3,4- Изпращане на партийно-правит.делегани яна аерогара София.

1

на Полската народнаКирил

68-653-8,9,10-Изпращане членовете на полската правит.делегация,начело с Гомулка иЦиранкеевич на аерогара София. /лирил Свраков/СС

68-4835-1,10-Микистърът на народната просвета Г.Ганев 69-295-1-Сградата на Полския
П^И-лДелвгация на сейма на Полската народна република, информационен и културен която е на посещение в лРЬ. /Д.Рогев/ ХП център в София.

/Й.Йорданов/ ХП



69-295-11,12-Сградат* на Полокия културен и инфор
мационен център в Со$ия* /Й.Йорданов/ ХП 69-296-8-В магазина на 

полския център,за сувенири.център,за сувеш 
/Й.Йорданов/ ХП

69-296-2,З-Среща между Първия секр.на Йолското по
солство у нас др.Б.Полец и зам.гл.редактор на пол
ското партийно издателство др.Т.Качмарек.

/*.Йорданов/ ХГ

69-296-9-В магазина за оуве- 
нири - Волски център в София, 

/Й.Йорданов/ ХП

л=л .1 лЛтмча*

69-295-2,4-Сградата на Полския културен и информа
ционен4 център в София* /Й*Йорданов/ ХП

69-295-9-Пред витрината 
на полския Център*

/й.Йорданов/ ХП

щ К
Г-г

^.'2.



'(V - ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ЖКДУНАРОДНИ 
ОТНОШЕНИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. Д р . Игнатиев“  Л* 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07 , 7Л5-25

V ) №

67/788-2 - Изпращане на 
полската парт.правят,де
легация на летище Варна.

/Парушев/ЕИ

67/789-10 - Посещение на 
полската делегация в ККЗ 
"Г.Димитров" .Варна.

/Парушев/ЕК

67/790-10 - Първият секретар 
на ЦК на ПОРП Вл.Гомулка гоно- 
ри на митинга в ККЗ МГ.Димитров 
Варна. /Парушев/ЕИ

67/793- Полската парт.правят.делегация на посеще
ние в Парка на бойната дружбт край Варна.
6 - Вл.Гомулка и У)зеф ($ Ю  - Раз гледане на 
Циранкевич полагат венец парка. /Паруи.ез/ЕИ 
пред музея.

67/794-4 - Членовете на парт. 
правят.делегация разглеждат 
музея в Парка на 6-сТ.ната друж
ба във Варна. /Шрушев/ЕИ

/

•у. аг.ч-п рНолпа. ' <■

ообмен м/у НР
йуПодйксва-
сКи,зам.а 
Полша*' ОТЙИЛ’"

- - .йедев/лл 
на в>ни,търг
РЛС* ЧхЯл* ̂ 0 X 0 В  ̂К 
®ЪНк . ̂ Ьс; • , ИЛ

0/ V’ V' ♦в/оа..сяа-
въни. 'I чч.Г1>

. . . .  №



67-4286-9,10,11-ПодШ'сване . а стокообмен м/у НРБ и Република ПЬлйга./К. Свраков/СС 
Поздравление след по;:писването на спогодбата.

68-640-Посрецане да полската делегация за срещата на полит.консултат.комитет на страните-участнички във Варшавския договор. / Кр/м Арсов/СС 
1-Пехо Таков,Станко То- 2-Гости1в Гомулка и :1*кран- 4-Двамата госта привет 
доров и Т.Живков на ле- кеевич слизат от само- ствуват посрещачите. 
ткще София. лета. дч

68-640-8-Добри Дхуров-
м-р на отбраната на НР1
и военният м-р на Полша

68-640-10-Гомулка и Т. 
Живков на летище Софи/. б8-653-1- По време изпра

щането на полската деле
гация във фоайето на летище 
София. /К.Свраков/СС



алб, 100-3-а ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

. ул. „Гр. Игнатиев“  № 2
полза -  еъшна пол ;:т пка ;;.:,нсдунаролнк отнопзшш тел. 7-64-91.7-30-07

/

партийно-прави т. делегация по време на посещението й 
в Москва праз месел април 1564 год* /24/36/ ММ

С

64/362-16,17 - Както кадър 14*

64/662-11
Както кадър 14*

■ИеЗЕйМЕяВг и



алб. 100-3-а

64/362-13-Помзнт от посрещането на 
полската партийно-правит. делегатки 
в Москва. /24/36/ Ш

64/2669-2-Ръкозодите лят на полскгта деле
гация Еугениуш Шир приветстзува Осмата 
сасия на НС, София. /Свраков/ МП

4
I 67/2?85-9 - Посрещане на пол : . ■ 
/ парт.лравит.деселащя въз 
г Варна. Вл.Гомулка Ц] ави пре- 

глеД на почетната рота на 
62/3216-3-Говори Роман Зам- летищ'е Варна. /Парешев/ЕИ 
бровски, делегат от Полша \
за V I I I  конгрес на БКП,София.
/Свраков/ ММ

Членовете на полската делегация шзглежд:: 
хогел иетролол в курорта ''Златни пябъии".

/Парушей/БИ

62/3154-7-Лосрещане на 
полската делегация за VIII 
конгрес на БКП, София. 
/Михайлова/ Ж

и.



Алб.100-З-в
* ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ'

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Репр.
24/36

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА. ул. „Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

35 0*7 _ Съветската делегация и чешката при подписване взаимното спора 
зумение за икономическа помощ във Варшава.

61/4196-34 - Българската делегация 
подписва взаимното споразумение за 
икономическа помощ във Варшава.

61/4196-39 - Полската делегация при 
подписване на взаимното споразумение 
за икономическа помощ - Варшава.

1/4196

38,36 - Унгарската делегация и делегацията на ГД? при подписване 
взаимното споразумение за икономическа помощ във Варшава.



Алб . 100-3-а

б 1/2223-10 - Комент от подписването 
на съвместната полско-виетнамска де
кларация на 21 юли 1961 г.във Варша
ва*: В дясно - мин.лредсед.на Полша- 
Й.Циранхеевич, в ляво - мин.преде, 
на ДРБ - Фам Бан Донг.

Репр.
24/36

Наконгрес па мир Иааоела Блум,о
световниявъв Варшава, елг.депутатка Iнагпаадаза Нанолис Глезос. /Репр,6/9/ ЕК,

18- Изабела Блум/Еелгйя/ награждава вдовицата на Ламбракис /Гърция/

21- йанолис Глезос благодари на 
:<о нг ре са за наградата.

Репр.6/9

63/3449

ЕК.

СТЯТОВШЯТ :'0:ТГГС ЗА МП? РЪВ 7БРШАБА •

17— Заседателната зала на Парламента във ^аршава по време на Световния конгрес
?а мир.

еп р.6/9

19- Делегатката на Гърция Лам
бракис Глагола ри за на г са да та.

►
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Алб.100-3-6

- ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 

П О Р ‘П

1А о  А' ( у
/767г» 1.С •

I
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и.-I <Ий

<&отсг»*®с* а ггл% *т

83-1979-1-Посещение на Първия сек
ретар на ЦК на ПОРП и председател 
на Министерския съвет нй Полша ген. 
Войчех Ярузелски в металургичния 
завод "Сейлдон" в Катовице,Силезия.

репр./ЛШ

84-837-25 Ген. Войчех Ярузелски 
гласува по време на изборите на 
17 юни.

репр./КИ

83-1979-2-В металургичния завод "Сейл- 
дон" в Катовице,Силезия:Работникът Та- 
деуш Новицки показва на Първия секретар 
на ЦК на ПОРП и председател на Министер-^ 
ския съвет на Полша ген.Войчех Ярузелски 
фиша за заплатата си. репр./ЛШ
/

84-837-26 Ген* Войчех Ярузелски 
на откриването на нова болница 
във Вроцлав репр./КИ

8

84-837-27 Ген. Войчех Ярузелски 
на посещение в един от магази
ните във Вроцлав.

репр./КИ



100-3-6

85-92-3-Първият секретар на на ПОРП ген.Воичех Ярузелски посети Завода за механика"Ген.Свйершевски^ във/§§Ршава.
^ в ^ бс5 Б ^ т & е§тяЩ 8 ^р§и?1 ^:ницата "Ленин" в Гданск. репр./ДЦ



алб. 100 - 3 - б
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ПОЛША - КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЦЕНТРАЛ-ФОТО “
ул. „Гр Игнатиев** N9 2 _Тел* **7-64-91, 87-30-07

1

64-1571-35-Членовете на централните 
органи на ПОРП,избрани на IV конгрес 
на Партията през м^сец юни 1964 г.
24/36 /ИК/

75-4691-7-Делегацията на Пол
ската обединена работническа 
партия,водена от Едвард Бабюх, 
член на Политическия комитет и
секретар на ПОРП. 
/сн.Интерфото-МТИ,Унгария/, 

/репродукция/, ЗЩ.

го-о/^з-зо-шомент от срещата между ръководителите на ком.и 
работнически партии на Бълга-
рия,Унгария,ГДР,Моигслия пол-яа,Румъния,СГСР и ЧССР в Крим, 
Украинска ССР./Репр. П.Щерев/СС

I

82-2618-15-Войчех Ярузелски,Антони Пйечи^чек 
Гкегош Лато,Збигнйев Вониек./репр./ЛА

'
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ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН КИВОТ-
• '

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, .МИНИСТЕРСТВА И ДР.

82-2546-1-Ген.Войчех Ярузелски по 
време на словото си пред полския 
Сейм,който имаше сесия на 9.Х,82г

репр./ЛА

Ш $  %

82-2546-2-Проф.Вл.Берутович чете новия 
Закон за профсъюзите,преди той да е пред
ложен за гласуване на членовете на полския 
Сейм. /репр./ЛА (

82-2546-23-Членовете на полския С&йм 
гласуват новия закон за профсъюзите 
по време на сесият* на парламента 
на страната. /репр./ЛА

82-2618-7 Заловените пред
мети в нелегалната квартира 
на печатницата на "Солида]#- 
ностм във Варшава

репр./МД

*

-  ■/
88-5-1-Ген.8ойчех Ярузелски на, 
II конгрес на Патриоти люто дви
жение за национално въглтздане, 
състоял се на 8 'май 1987гт

репр./ЛА

/*
—  Ш %



82-2618-8,9 Частите за сигурност на м 1липията наскоро откриха 
няколко нелегални печатници и гздиостанции - заловените предусети 
в нелегалната квартира на печатницата "Солидарност" във Варшава

репр./МД

82-26',8-10 Т7рез този ,#дни-
атюрен УКВ предавател от : и
центъра на нелегалната
радиостанция в Гданск е била
покривана цялата територия
на града /11ГТГрепр./МД

т г.
82-2618-30 Автомобилът,с който 
Роже Нбел от Белгия е пренасял
медицинското оборудване и скри
тото в него съоръжение за дио- 
предаваиия по нелегалната радио
станция "Солидарност"

репр./МД
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Алб.100-3-в

П Н Р - ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

84-489-5-Първият секр.на ЦК на ПОРП и 
преде.на КС ген.Войчех ЯрузАлски на по
сещение в базата за ремонт на трактори 
в Боики. /репр./ЛА

<} т ч
«ОМИГГЕТ ЗА

тг>/;--.:сио 
произвд •".-"•«мо

Щ Сс-Ц̂ а-.ЙМВ
!»*"«& ■» ‘V • /1

Ф О «  V I *  7V .
кио -ММА ССТ̂Т-.О ул ЦЦ1&А
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Алб.100-3-в

Ш ?

I „ ' I 
Йк комитй*

П Н Р - ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

<\-г0 (Ь

пгс
А Кжпла

* ь̂ но 1СМИВ
А

пои

63-1979-3-Заместнпк-председателят 
на Министерския съвет на Полша 
Миечислав Раковски посети работни
ците от корабостроителницата "Ле
нин” в Гданск на 26 август 1983 г.

репр./ЛШ

83-2100-28-На 21 октомври 
министър-председателят на 
ПНР ген.Войчех Ярузелски 
посети строежа на Онколо
гичния център във Варшава.

репр./ЛШ

/ /

83-2100-29-Министър-председателят 
на ПНР ген.Войчех Ярузелски подпи
са Акт за основаване на Център за 
здравето на майките и го вгради в 
една от сградите на центъра в Лодд.

репр./ЛШ

85-7-8-Предс.на общополските 
профсъюзи Алфред Миодович по 
време на .пресконференцията в 

"Пнтерпрес". репр./ДД

8 5 -  Ш Ч 9 -  [<3

85-И50-19-Ген.Войчех Ярузелски на посещение в с.Кролево. /репр./ЛА



85-И50-20-Ген.Ярузелски в газговор с 
работниди в Старе поле. /регр./ЛА

т ' * ?: '

85-1250-21-Ген.ЯруЪелски в разговор'с виетнамски студенти по физика от Варшав ския уйиверситет./репр./ЛА

*

I
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П О Л Ш А -  ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

I

*

82-2655-1-Радиопредователят,изпол
зван от радио ''Солидарност" , наме
рен от Силите за сигурност в Пол
ша .Радиопредавателят е свързан с 
магнетофон и часовник./репр./ЛА

82-2655-2-Грвжданинът на Белгия Роже 
Ноел е бил задържан*от полските власти, 
защото е внасял радиопредавател за не
легалната радиостанция на "Солидарност". 
Радиопредавателят,антената и шасито му.

репр4/ЛА ‘

ИТШГДПШ ,Г# * г.84-933-26, 27 Генерал Войчех Ярузелски се срещна със скаути от 
Згйерж, почиващи в пионерски лагер в Сувалкско воеводство.

репр*/КИ

«
V
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алб.100-3-в

84-1260-2 На 1 сеп.в Челм ген. 
Войчех Ярузелски даде звание на 
випускниците от Военното у-ще 
"Ген.Йозеф Бем" в Торун

репр./МД

84-1260-4 Преде.на ДС Хенрик 
Яблоиски по време на открива
нето яа посетители на Кралския 
замък във Варшава,възстановен, 
след к ^  е бил превърнат в 
руини през Втората свет.война

.репр./МД

/

1 1 8  I I

84-1260-3 Ген.Войчех Ярузелски 
на церемонията на пренасянето на 
урната със сърцето на Тадеуш 
Костюшко в Кралския замък въз
БаРшава репр./МД

»

& У / 2 6 0

о 7

: .  |



Алб. 100-3-в

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
политически И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ:ДЪР
ЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ,МИНИСТЕРСТВА

И ДРУГИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев" № 2 Тел. 87-64-9!, 87-30-07

0 Ь

Ш

72-2577-3-0ткриване на първото пленар
но заседание на сесията на новоизбра
ния VI Сейм на ПНР от Я.Ивашкевич, 
маршал-сеньор,най-възрастния народен 
представител,виден литератор и общест
вен деец* /репр.П.Щерев/МК

72-2577-4-Новоизбраният маршал на VI 
Сейм и вицемаршалите:Анджей БенешДалина 
Скидневска,Станислав Гуцва /маршал/ и 
Анджей Верблан.

/репр•П.Щерев/МК

72-2577-5-Едвард Герек,първи секре
тар ка ЦК на ПОРП,произнася реч 
пред VI Сейм. /репр.П.Щерев/МК

72-2577-б-Новоизбраният председател на 
Държавния съвет на ПКР Хенрик Яблонски.

/репр.П.Щерев/МК

■

Ш Ш 4 -  1

72-4251-19-Залата с телетипни машини към 
полската агенция ПАП, където се обработ
ват данните при изборите в Полша.

/репр.П.Щерев/ИК

Л

«  »  I V  — у •  ^ + > . --- в»



П Н Р - МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ

85-99*|-2б-Неотдавна Варшавският дворец на 85-99^-27-В секцията по рисуване на Вар- младежта ознаменува 38 години от своето. шавския дворец на младежта./репр./БА създаване.В един от клубовете на двореца.репр./ЛА .

85-99^-29-Занимания в секцията по художествена гимнастика във Варшавски дворец на младежта. /репр./ЛА

•у .
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П0ЛША-МЛАДЕЖК0 ДВИЖЕНИЕ

85-882-28-Голямата награда на III бее- 
нале на детското изкуство в Йокохама 
получи дванадесетп&ишния Пкемек Годиц- 
ки от Катовице. репр./дд

г.  * V / Л * 
• * * . 

ПИОНЕРИ / '
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П н Р - МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ

г/4^,

,'С

Ь&чки Р**шп 3,
о

82-1794-22-Деца от Монголия по време 
на 30 Мекдународен лагер на мира и 
приятелството патронажа на Полс
ката пионерска организация./репр./ЛА

82-1794-23-Концерт,изпълняван от мал
ки музиканти от много страни.Те всички 
почиват в международния лагер на мира 
и приятелството в Олешница. /репр./ЛА



Адб.100-3-г и  ( ;/

П О Л Ш А -  МЛАДЕЖКО ДВИЖЕЬИЕ /КОМСОМОЛ/
ПИОНЕРИ И ДР.

I т»* /./ / .п  А ) #

Ч . #7_  .
«СИН»*, пр«вл яя,''

77-2047-21-"Джувеналис!,-това е тради
ционното име на студентския фестивал 
в Краков,стар университетски град на 
Полша. Урепр./ЛА

78-2572-11 Група от 400 съветски
пионери и комсомолци е на гости на 
полските пионери - Т.Гут от пионер
ската' организация в Катовице и Юри 
Дзуба от Комсомола от гр.Москва

репр./МД

78-2572-10 Група от 400 съветски
пионери и комсомолци е на гости на
полските пионери - по време на
срещата между съветските и полските
пионери А.препр./МД

г/.м/ Л /
* ж ’ .

//Т ̂/ к/ I к

г

им
........ (

7̂ 9

61-3035-12 Група пионери участву
ват в акпия "Бейшчади 40И/Югоизточ-
на Полша/ репр./МД



31-3035-16 Около 200 пионери 
от Познан и Шчечин прекарват 
лятната си ваканция в лагер 
на бреговете на езерото 
"Островйец" във воеводство 
Горзов - на поход

репр./МД



Алб.100-?-д
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| П О Л Ш А -  СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ
к

I

/ /

85-92- 1-40 годишнината от освобождението на Варшава беше отбелязано с тържествено откриване на Паметника на воина от дивизията"Косцюшкоп.На церемонията присъствуваха ген.Войчех Яру- зелски идруги ръководители. репр./ДД

85-92-2-Момент от издигането на нац. флаг в Кралския замък във Варшава по време на тържеството по случай 40 год. от освобождението на града. репр./ДД

85-11б-4-Тържество в Ополе по случай 40 год. 07 връщането на Полша на западните и северните облас^^ ^дд
85-886-16-Момент от тържеството пред Гроба на незнайния воин във Варшава,посветено на 40 годишнината от победата над фашизма.репр./ЛА

СГг/Ч

85-886-17-Военният парад във Варшава 
по случай Деня на победата.

ч репр. /Л0 I
№



*

100-5-Д

85-886-18-Полски бойни знамена от Втората 
товна война. /репр./ЛА

све- 85_1397_9-По^етна стража във Варшава 
по случай 40'год на ООН.

репр./ЛА

36-1 ,'3-Проф. Богдан Суходолски открива 
Конгреса на интелектуалците за мирнф

к10а ^

ф



82-2655-4-Поклонение пред тленните ос- 82~2655-5-Момент от погребението на 
танки ня Владислав Гомулка,бивш първи бившия първи секр.на ЦК на ПОРП Влади- 
секр.на ЦК на ПОРП,което се извърши в слав Гомулка,което се .извърши на гробището 
Колонната зала на полския Сейм във Вар- във Варшава. /репр./ЛА
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П Н Р  - СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ
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|то«ЛК* С̂ХГнчг

преде.на МС ген.Войчех Ярузелски на Об- годишнината от нахлуването на 
щонационалната конференция на делегатите немските войски в Полша и нач. 
на IX Конгрес на ПОРП. /репр./ЛА на Втората свет.война беше от

белязана на 1 септ.с демонстрация 
за мир на мястото иа сегашния 
металургичен завод,място,което 
напомня за героизма на полския народ

репр./МД
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ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА - СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ

Ш а Ши

г.1 87 30 - 07
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

83-1476-5-0Т 7^1 Омай 1983г_във Варшава 
се проведе Първият конгресна ПРОН-Ла- 
триотичното движение за национално въз
становяване в Полша. /репр./ЛА

83-1476-6-ГЛомент от открива
нето на Първия конгрес на ПРОН, 
състоял се във Варшава от 7#'0 
май 1982г. /репр./ЛА

83-1977-27-Генерал Войчех >Ярузелеки 
положи цветя пред гро^а на крал Ян 
III в катедралата на замъка мВавел,! 
в Краков. /репр./ЛА

84-4-2-Ген.Войчех Ярузелски прие известния 
полски композитор Кшищоф Пондерецки/в^ляво/ 
по случай бО^годишнкната му.На средата,коя
то се състоя присъствуваха и зам.преде»
на МС Мйечислав Раковски и проф.Богдан Сухо- 

* долски,преде.на Съвета за култура./Репр./ЛА|

84-4-1-Говорителят на Сейма Станислав 
Гуцва откри на 21.XI.двудневна сесия 
на Сейма.И*Заден план:ген.Войчех Яру
зелски, Роман Малиновски и лнуш Ободовски

репр./ДА
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84-132-17-Ген.Бойчех Ярузелски на Ш - т а  
конференция на работниците-актмвети на Пол
ския соц. младежки съюз . В>-дясно~пре дс. на
ПС' С Йеряси Яаскернпя. /репр./ЛА

84-923-1 Ген. Есйчех Ярузелски 
поздравява председателката на 
Съюза на полските писатели Хали- 
на Аудерска по случай нейната 
80-год. и 60-год. творческа дейност.

репр./КИ

84-932-1ВаршаЕа - 21 юли. Спектакъл 
посветен на 40-год. на социалистическа
Полиа* репр./КИ

84-932-2 Ген. В.Ярузелски с най- 
малката участничка в спектакъла, . 
Вдясно от ген.Ярузелски - съвет
ския министър-председател Н.Тихонов.

репр./КИ

*
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ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА - 
СЪБИТЛЯ Л ПРАЗНИЦИ нс.

V -.

V/

79-2.'9-3-Тази красива касичка 79-869-4-Ептели и гости на Краков с
поставена на Пазарния площад в удоволствие дават средства,които да
Краков,е предназначена да събира посекат за реставрацията ка сграда 
средства от'жителите|У гостите и пяметнипи 
на- стар ннкя полски град,конто 
ще поелутат -за реставрацията на 
стари сгради б града./репр./ЛЛ

паметници в старинната столица на 
елша. /репр./ЛА

„  1 ^ ( 0  

' I  х '

82-1509-1о-Почивка по време на сесия
та на Военния съвет за национално 
спасение на Полша, ръководена от ген. 
лрузелски,която се състоя зъв Върша- 
ва на 4.11.82г. /репр./ЛА

82-1509-21-Накои от експонатите, демон
стрирани по време на пресконференцията, 
състояла се на 2 8 .1 .8 2 г  в пресцентъра 
*а М-то на външните работи на Полша.Това 
са предмети, иЗпозвани от шпиони в Полша, 
заловени непосредствено преди 4 : прес
конференцията. /репр ./Л А
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82 -1509 -22 ,23-Кякои от експонатите,демонстр.грани по време на пресконференция
та,състояла се на 2 8 . I .8 2 г .в  пресцентъра на Мин.на външните работи на аолша. 
Това са предмети, използвани от шпиони в Полша, заловени непосредствено преди 
пресконференцията. /репр./ЛА

82-1794-26-Първите поникнали 
гъбк,к ито се появиха в горите 
край 1.1азурските езера привляко
ха любителите-гъбари./репр./ЛА

82-1794-27-Една от най-големите атракции 
през юни в Краков Ъа туристите е процесия
та Лайконик.Тя се провежда в памет на един. 
мдад салджий,който храбро се е борил сре
щу Татарите. /репр./ЛА

и  - 1 ъ  0 6 - / Г -
82-2306-15-Владислав Кучарски е селянин 
от оаклодзие—Южна Полша и се е научил да
свири на цигулка още като дете.  На 18 години 
сам си е направил цигулка и оттогава вече 
е измайсторил 50. /репр./ЛА

)

г ' II



П О Л Ш А -  СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ
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73-39Ю - 25-0бщ изглед от митинга на 
площада във Фромборк при откриване на 
паметника на Н.Коперник, дело на скул
птора от Варшава Мячеслав Велтер.

/Ре пр. П ♦ Ще р е ъ / Ш

73-3910-26-Делегати-скаути от гр.Лодз 
отиват на митинга при откриването на па
метника на Н.Коперник във Фромборк по 
време на скаутския събор.

/Репр.П.Щерев/МК

73-3910-27-Ед^,Герек,първи секретар 
на ГЕСП; награждава със знаме полска
та скаутска организация за признаване 
на заслугите й за въстановяването и 
почистването на гр. Фромборк*

/Репр.П.Щерев/МК

73-3910-28-Ана Ринкиевич от скаут- 
ската група в гр. Олщин чете заклю- 

* чителния доклад пред скаутския събор 
в гр. Фромборк. /Репр.П.Щерев/МК

74-4717-15-Леонид Брежнев, 
ген.секретар на ЦК на КПСС 
полага венец на паметника на 
Незнайния войн във Варшава по 
време на посещението си във 
Варшава за 30-год.от създаването 
на Полската народна република.

/репр.П.Щерев/ТК
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74-4717-16-Маниф2стацията на 
трудещите в чест на 30-год* ш- 
ниаата от създаването на 
Полската народна република. 

/репр.П.Щерев/ТК

74-4717-17-Армейският генерал 
В.Яруселски прави преглед на 
войсковите части преди започването 
на военния ш  рад по случай 30-гсдиш-. 
нината от създаването на Полската 
народна република.’ /репр.П.Щерев/ТК

■ ..........

74-4717-18-19-20-Военният парад във Варшава по случай 30-годишнината 
от създаването на Полската народна република ,22 юли 1974 год.

/репр.П.Щерев/ТК

? ?  - 3  т  - 1ь

77-3177-15 Всяка година през м-'*ай 
вечерният ежедневник "Експрес 1 ечьорним 
и кооперацията за битово творчество 
"Цепелия" организират фестивал на народ
ното творчество,който се провежда на 
най-големия площад на Варшава - пред 
Двореца н* културата _ рвпГ./МД
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П О Л Ш А  
СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛНОТО ------------

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

72-3-11-Посрещането на Д. 
Ибарури,гост на VI конгрес 
на ПОРП. /репр.П.Щерев/МК

72-3-12-Приятелски разго
вор между Т•Живков и Е. 
Герек на Варшавското ле
тище, /репр.П.Щерев/МК

72-3-14-Украсени сгради във 
Варшава по случай VI конгрес 
на ПОРП, /репр.П.Щерев/ МК

72-3-15-Лолитбюро и Секретариата 
на ЦК на ПОРП.

/репр.П.Щерев/ МК
72-3-16-Изглед от конгресната зала по 
време на VI конгрес на ПОРП-президиума 
на Конгреса и Едвард Герек на трибуната.

/репр.П.Щерев/ МК

Т у  • / /

72-3-17-Първият секретар на ЦК на ПОРП 
Едвард Герек и Министър председателят на 
ПНР Дрошевич сред делегатите от Краков 
по време на почивка между заседанията 
на VI конгрес на ПОРП.

/репр.П.Щерев/ МК

^  < Г1  М
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11*

72-1222-13-Дъркавни и партийни ръ 
ководители на Първомайска парад 
във Варшава, 1 май 1971 г./репр.П.Щерев/МК

72-1222-15-Едуард Герек и проф.Януш 
Грошковски,предс.на Полската академия 
на науките,на тленарната сесия на Пол 
ския комитет на Националния фронт.

/репр.П.Щерев/МК

,-М
72-1232-21-Студентска група от ГДР 
работа за разчистването на парка б 
бившия кралски дворец във Варшава.

/репр.П.Щерев/МК

V)
72-2578-29-Първият рожден ден 
петте близнаци от Гданск.

/репр.П.Щерев/МК
на

0

73-3908-17-Дилижанс от 19 
век на един от площадите 
в Краков по случай Годината 
на Коперник./репр.П.Щерев/ТК

7 3-3910-24-Бдвард Герек и 
Станислав Бохданович начело 
на полското скаутско дружес/ь<
по вре:.'е ча тържествата в '
гр. ^ромбарк при откриването на
паметника на Н.Коперник.

/репр.П.Щерев/ТК
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1
71-1067-14-Е.Герек,първи 
секр, на ЦК на ПОРП и П* 
Ярошевич,овдпредсед. на 
МС на ПНР - по време на 
една от почивките на VIII 
пленум на ЦК на ПОРП, 

/репр.П.Щерев/ ХП

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ул. „Г р_ И г пати е в" Л6 2

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-4220-16-Събрание на Съюза на 
полските инженери,посветено на 
постиженията на съветската 
енергетика,

/репр.П.Щерев/ ХП

I/

71-61(}4-5 - Делегация на българ
ския Комсомол,ръководена от секре
таря на ЦК на ДКМС Екатерина Маринова и Ив.Тошков-началник отдел,
по време на срещата с вроцлавската 
младеж в Катовице. /репр.Д.Щерев/ЕИ

71-6104-6 - Участници в мла
дежкия сбор в Катовице посрещат 
ьдвард Герек при пристигането 
му в Катовице. /репр.П.Щерев/ЕИ

• / 1 ( (*МЧ ~ 2

//

?1-6104-7 - Едвард Герек и Пьотр Ярошевич 
разговарят с миньори от мината "Любдин11 •

/репр. П.Щерев/ЕИ
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71-6166-1-Гласуване за пър
вия варшавски делегат на VI 
конгрес на Полската обедин. 
работа.партия-Х.Ситкиезич,ма
шинист на електр.локомотив.

/репр.П.Щерзв/Ш

73-2981-32-Трудещи се от 
едно ог най-големите ва
ршавски предприятия, но-% 
сещо ияето на големия 
революционер Свершевски на 
Първомайска манифистация във 
Варшава ./репр.П.Щер ев/ТК

^3-2981-31-Цъожавни и партийни ръководители

е т :  пъ?,о“а"окат* л “ Г 5 “ “яр-/?к

I 1

Ш



Ллб. ЮО-З-й

П О Л Ш А  
СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ

'-У' м.
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

*
%

✓ 72-3-1-Дворецът на културата 
и науката във Варшава,където 
заседава VI конгрес на ПОРП. 

/репр.П.Щерев/ МК

72-5-3-Едвард Герек,първи секр.на 
ЦК на ПОРП,чете отчетния доклад.

/репр.П.Щерев/ МК

72-3-2-0бщ изглед от конгресната зала 
при откриването на VI конгрес на ПОРП.

/репр.П.Щерев/ МК

72-3-4-Пьотр Ярошевич, член на 
Политбюро на ЦК на ПОРП и преде, 
на Министерския съвет на ПНР, 
приветствува конгреса.

/репр.П.Щерев/ МК

72-3-5-Генералният секретар на ЦК на 
КПСС Л.Брежнев открива изказванията на 
гостите пред VI конгрес на ПОРП.Зад 
него-президиума на конгреса.

/репр.П.Щерев/ МК

/ П а
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72-3-6-Първият секретар на ЦК на 
ПОРП Е.Герек, поздравява Л.Бреж- 
нев след речта му.

/репр.П.Щерев/ МК

72-3-7-След речта на Е.Герек от ляво на 
дясно;членът на Политбюро на ЦК Юзеф 
Тейхма,Н.Чаушеску,членът на Политбюро и 
секр.на ЦК на ПОРП Ян Шидлак,Т.Живков,членът 
на Политбюро и преде.на Министерския съвет 
на ПИР Пьотр Ярошевич./репр.П.Щерев/ МК

72-3-8-В конгресната зала:Л.Бреж- 
нев,Г.Хусак,П.Машеров,Ед.Бабкж,Е. 
Хонекер,Ст.Олшовски,Я.Кадар,М. 
Мокзар,Ю.Цеденбал.

/репр.П.Щерев/ МК

72-3-9-Първият секретар на ЦК на УСРП 
Я.Кадар и ген.секр на ЦК на ЧКП Густав 
Хусак в президиума на Конгреса.

/репр.П.Щерев/ МК

72-3-10-Членът на Политбюро на ЦК на РП, 
Министър председател и Министър на външните 
работи на ДРВ Нгуен Зуй Чин говори пред 
VI конгрес на ПОРП.

/репр.П.Щерев/ МК



»
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ПОЛСКА гни иДНА 1-аиУБл..КА. 
Политически и иоществен жи#от.

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Игнатиев" № 2 
Тел. 7-61-91, 7-30-07

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“

I

гепр.

о6/3а01-32- На 23.Х.56 г.във Вар
шава се състоя 1-то представление 
ка френския балетен ансамбъл " П а 
риж върху леда^ Па снимката: м о 
мент от последния н о м е р  от про-« 
грамата./ЕН.

плетат на66/3256-3 - Полския? .. . _
Петата ме зд уна р од н а я р офсъюзн а
конференция на металурзите •: 
капано строи тел:: те чете с$о:: 
доклад. /бароков/ 121 .. /,•>

/г/. Ш Р  - Г  О г - 'С |

1
ПАТ,1ЙГ

.ми»

67/1002-11 - Чеслав Еицех 
л#г Полската обед * селска 
партия и марпал на Сейма 
на ПИР се изказва на XXXI 
конгрес на БЗЯВ. /Петър 
Воаеков/. ЕЙ

67/1255-5 - Ръководителят 
на полската делегация Лю- 
домир Сташек приветствува 
VI конгрес на Отечестве
ния фронт. /Кирил Свраков/

ЕИ

67/1258-1 - Посрещане на 
делегацията от Полша за 
I конгрес на културата.
П.Илиев от Външния отдел 
на ЦК на БКП^приветствува 
З.Гарстецки,ръководител 
на делегацията.

/$ордан Аоенов/Ей

67/1258-4 - Посрещане на полската делегация 
за I конгрес^на културата Н0. аерогара София.

/Йордан Асенов/ЕИ
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67/1664-10 - Оттгмттгт Гарстец- 
ки,зам.министър на културата, 
делегат за I конгрес на кул
турата, на посещение в Рил
ския манастир./Кр.Арсов/ ЕИ

67/1336-10-Еохул Хньо^ек- 
зам.м-р на култ.и инф. 
на ЧССР и Йеаси Яшнев- 
ски,директор на Вар
шавската опела, по дреме - 
■на Първия, конгрес на 
културата в България. 
/Тодор Симеонов/СС.

6?/1391-4-т .‘а ивков в раз
говор с ръковод. на пол
ската делегация З.Гарс- 
тедки и гл.директор на 
Варшавската опера-йежи 
Яшневски /гйа Първия конгрес 
на културата в България. 
/Тодор Симеонов/СС.

68-60^ - Симпозиум за полските 
'I - Присъствуващите на симпо
зиума.

средства за защита на растенията-196& г. 
4 - Д-р Едмунд Балуняк чете своя 
доклад. /В.Димитров/ЕИ

Г

чу ч/
- Симпозиум за полските средства за защита на растенията-1968 

6 - Д-р Едмунд Балуняк разяснява 10 - Йозеф Рола чете своя лсклч
на участниците в симпозиума експона- /В.Димитров/ЕИ
тите от химически препарати. /



ПОЛША - СЪБИТИЯ II ПРАЗНИЦИ
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев4'  № 2 
Тел. 7-61-91, 7-30-07

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“

1 4 1

Моменти от първомайската манифестация в Лодз - 
1963 г. / Щ /

63/1262-39,41 -

6 3/1262-40 -Ц о м е н т от Първомай ска т,а 
манифестация з Лодз - 1963 год.

63/1263-16-Дедегация от.френски 
евреи разглеждат бившия лагер на 
смъртта "Требланка"* / Ш /

МА1КОЦЦМ 
\А/А1Х1 I МЕС2ЕМ5ТМ 

1939 - 1945
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63/ 1 2 6 2-2 0-Тьржестзена проверка 
ва загиналите във Варшавското 
Гето. /МЦ/

64/1043-25-Йартийяи й държавни ръководители 
на Първомайската манифестация във Варшава. 
/24/36/ Ш

64/1043-26 ,27 - Част от ^естацията на трудещите се във Варшава по
ч случай ' / ай. /24/36/ МИ - \

V

1СЛ  "" ** ^КГ
ф ^

66/2136-0- З.Циранкезич гсзори по време 
на чзстзу..-1000 год. от полската дър
жава в Краков. /ММ/



ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. И гн а т и е в “  л* 2

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА. Тел. 7-64-ш, 7-зо-ет

Алб. 100-3-д
ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ'

Рвпр.
24/36

61/4196

24/36

61/2223

26- Владислав Гомулка, първи сек
ретар на ЦК на обеДин.полска раб. 
партия, на тържественото открива

на ка "Порабка".

28- Забава по случай деня на ми
ньора , изнесена от деца на миньори.

61/4196-32- Чествуване 130-год.от 61/1163-21 - Украса на една от ули- 
коемврийското въстание. На снимка- ците във Варшава по случай успешния 
та: кадети от военното у-ще,'обле- полет в космоса', извършен от съвет- 
чени в униформи от времето на ноем- ския майор Ю.Гагарин. /
врийското въстание през 1831 год. .

ри
11- 19 - Моменти от посещението на майор Юрий Гагарин в Катовице в наве
черието на полския национален празник - 22 юли 1961 г. Заедно с Ю.Гагарин 
са ръководители на Партията и Правителството в Полша.



Алб .100-3-д

Репр.
24/36

61/2223

21,22 - Както кадър 11/1 страница/.

62/3534-3-Б на загина
лите в Освиенцим. /Хариеяц/ЬШ

55" |

64/1571-35-Членоиете на централните органа на Полегата обединена работническа партия, избрани 
на IV конгрес иа Партията през месец юни 1964 год.
/24/36/ МИ



60/4019 
репр. 
ф-т 24/36

ИЗ И Р ПОЛША

, йа У гк &  К

алб. 100-3-^ ДП „БЪЛГДРСКЙ ФОТОГРАФИЯ'
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ 

ул. ^Игнатиев" Л? 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07 * *

21- Делегацията на КИР — Кой Ким 
Диа, Ким Ок Сун и Ким Ро Диа.

/

22-Дж. Рубинщайн и Т.С. Смит - 
делегатки, от СА*д.

■ ■ Я , Ш Я Я Ш Ш и .23-Чехословашка та делегация*

25-Надя Кхост и 
ки на ОАР.

оад Иамил-делегат- 26- Част от президиума.

_  #/\ 24—Кой Ким Дия - пред
ставителка на КНДР в 
разговор с полска пре
водачка.



м г

ПФЛ*
ЧАС I

I Г-Г'

100-3- ч/}

н 11 'ШИ\

61/1272
*V 'л >

репр.

1

60/4113-9(10 - ^еЯзгат:: от чужбина на сесията ма 
-'Уяйуяарод^таДегерация на демократичните жени 
дояаг^т*венг?1 пр° д паметната пло'а к* в

Съвета на 
във Ъарпава
А.у м А «

35-Бетерана от революционните бор$и, 8-Ь1оцзнт от Първомайската 
участвуват в Първомайската манифеста- манифестация на трудещите 
ция във Варшава. във Варшава.



60/4019
репр. 
ф-т 24/36

алб. 100«3-^ 
ИЗ Н Р ПОЛША
С н* 11 Гт> *  ̂ (

ДП „БЪЛГДРСКД ФОТОГРАФИЯ1
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев** М 2 МУ, 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

4-Част от участничките на сесията 
на МФДЖ във Варшава.Първата в 
дясно е представителката на Из
раел .

10-2леонора Аскекас, представителка 
на жените яа САЩ, гоЕОри на сесията 
ва'МФДЖ във Варшава.

2-Част от президиума па 
сесията на МФДД./от ляво 
на дясно/Еузсени Котон и 
Нина Попова. ___

1З-Вилма Кастро-предста- 
вителка на Куба - 

говори на сесията на 
МФДЖ във Варшава.

I _  55-Комерно Лофе, пред- . 
ставителка на Гвинея, 
в разговор с Еужени 
Котон и Алиса Иузиалова.

_____ ______________ ------------- Щ ■ Д - М М Р Ц Р . . ------ - ц —   1^— Д

11,12 - Част от .президиума на сесията на ИФДЖ във Варшава:/от ляво на дясно/
1/  П Н л тм« А "  -  *  —-------*

Камерно Лофо /Гвинея/, Алиса Музиалова/Полша/.Е.Котон /франция/, / иССР/, Нина Полова



■ М и н И

60/4019

13-Б.Кена и Хр.Лино - 
представителки на Конго

алб. 100
ИЗ ПОЛИА

14"
14-Част от президиума. 17/Накиба Катив - пред

ставителка на Ливан.

/018-Наока Такада, предста
вителка на Япония.

12 Японската делегация на 
сесията.

4.0-^аст от президиума.

16-Радавой Мария, Розети Мария 
Гроза' Миош - представителки на 
?у мъния.

15-Лебедиева, Богомилова и Гилевская- 
делегатки на СССР.



>

алб. 100-3-й 

ИЗ ПОЛША
ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ*

П КРШАПЕН ФОТОАРХИВ

61/2223-25,26 -Моменти от посещението на
1961 г.

1гматисв- М  2 
'-А4-Ч 7-30-07 ММ

и
майор Ю.Гагарин в Катовице на 22 юли

61/2223-28-Както кадър 25, 61/2223-27-^0ментк от посеще
нието на Ю.Гагарин в Зелена 
Гора - главен град на провинцията 
Западна полша на 22.ТЕ1.61Г*

61/2223-9,23 - Както кадър 27 ,



7,

алб. 100-3
/ Мл 'I /а

/

61/2223-29—Както кадър 9. 66/3201-28- На 10.Х.56 г. във Вар
шава бе открит първия .междунар. фес
тивал на съвременна музика ^Варшав
ска есен "открия, бе с концерт яа хора 
и оркостъра ..а На д .филхармония във 
Варшава./ 2Н.

Репр.

24/36

56/3201 
29 ,30

29- Хорът и оркестърът на г:ац. 
филхармония във Варшава при от
криването на фестивала "Варшав
ска есен"./ЕН

30- на 24.IX.56 г. в конгресната
зад* на Двореца па културата и на
уката във Варшава се състоя премие
рата на пиесата "чучулигата" ох даН 
клци. *.а снимката: сцена от пиесата./лл.

Репр.
24/36
56/3201-31- На ХУ.д.об г. ое състоя първото 
представление на.югосла вския худож.ансамбъл 
"Ладо” , който гостува в Полша./КН.



ПОЛША'ИЗЛОЖБА

85-884-25-Чает • » изложбата "Аушвиц 
■ре дупреждава*,открита по случай 
40 годишнината от освобождаването 
на концлагера. репр./ДД

36-243-9-Във- фойето на Варшавската филхармония, където се провежда 12-ият Шопенов,конкурс беше открита изложба т|Шопен в съвременното пластично изкуство4. ./релр./ЛА*'

2 & -  У ) -  Л Ъ

88-20-23-Изложба на произведения 
на световно известни художници като 
Рубенс,Рембрант и др.във Варшава.

репр./ЛА

•»
N



I

I 1 V  * ^
алб. 100 - 3 - е

ПОЛСКА НАРОДНА РКПУБЛИКА - ИЗЛОЖБИ

4  '1лО '
КОМИТЕТ

д о  х >
П

" у
3 V) 0 7 
и нв/\ ^ чп дзен и

Откриване изложбата "30 години Полска народна ; - -78-137-3 Откриване наложба
република. /Х.Румян/ИК на-полско външнотърговско
7б-34-б-Дим.0стоич - ди- 76-34-7-Проф.Ал.Обретенов- предприятие "Едектрим" ,коет< 
ректор на Националната преде, на д-вото за бълга- излага осветителни тела 
худ.галерия - преди откри-ро-полско приятелство,от- Н.Хлебарова/^Д
ването на изложбата. крива изложбата.

76-2951-28-По време на III между
народен конгрес на преподаватели
те по руски език ■ литератури» 
проведен о» 23-28 август 1976 г* 
във Варшава» бе организирана 
изложба иа учебна аудиовизжон- 
на апаратура, /репр*/, ЙБ

78-137-4 Откриване нзлохба на пшлеко 
външнотърговско предприятие "Електрим", 
което излага осветителни тела

Н.Хдебарова/МД

78-137-9 Откриване нзлохба на полско 
външнотърговско предприятие "Електрим" - 
в средата Зигмунд Братоот - зам.директор 
на У-ние "Внос и износ" при М*-во на машино-
строенето Н.Хдебарова/МД



79-1024-13-В сянката на мълча- 
ниетом-ТБсрба на Силвз Федор.о- 
ва от ЧССР*. /рвщ ЛА

, 3 3 0 ^

У

/ 3  / у

79-1024-14-"Три стола"-твор0а от 
Бренда Кедди от Австрия, представена 
на изложбата на художествен текстил, 
организирана в края на 1978г в Лодз.

/ р®тт?*./ЛА

4 »Г

82-2306-13-200 различни вида бяха 
прздставени на Всеполската изложба 
на полята,която наскоро се състоя 
в Старата оранжерия в парка Лажйен- 
ки във Варшава. /репр./ЛА



ч/7 Д V, 7 I/1/ ^ чу “алб. 100-3-е
ПОЛША НАРОДНА РЕПУБЛИКА -

73-2397-16-На изложбата в Планв- 
тариума "Н.Коперник” в гр.Хоржав. 

/реир.П.Щерев/ТК

73-2397-10-Глобуси от1615 
и 1625 г. от Музея в Прага/ 
донесени на изложбата в 
замйка в Олщин в чест на 
500*тод. от раждането на 
Н. Коперник./репр.П.Щерев/ТК

. 5у
73-2397-15-Една от картините /135/ в излож) 
та в гр. Торун по случай 500 години от рожд< 
нието на Н.Коперник. /репр.П.Щерев/ТК

73-4290-5-МандЬТ на Полша на 
международната изложба на 
книгата 73 . /В.Юек^селиев/Т

е
ИЗЛОЖБИ

' /;У> 71 <Ли щ о  }м.ъс



адб. 100-3-е

уТТХ т.^члунаооден панаир з Пловдив. /Р,^.арук/*н/
7 3 -4 0 8 3-3-Ултразвуков де- 73-4СЗЗ-5-Стерео-прием- 73-4080-о-Ьолскп пътно-сгл рои-

ник,производство на Дио- телни машини /Бумар ••фектоскоп ра-Укитра.
1 Ч - У 1 К  - Й

73-4085-7-Полски пътно-стро
ителни машини "Бумар" на 
XXIX международен панаир з 
II д о зди в. /Р. 1.1а ру кян/ Ж

74-3216-9-Момент от 
откриването изложбата 
за Полската народна 
армия. /Х.Румян/ТК

75-4740-4-Във Варшава бе от
крита изложба на детски рисун
ки на деца от социалистически
те страни.
/Репродукция/,ЗЩ.

'  !



\ /т г/ Г/ -
Алб. 100-3-е

ПОЛСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

ИЗЛОЖБИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ «№2 Гел. 87-64-91, 87-30-07

Наградени снимки на фоторепортери от ЦАФ за периода януари-юни 1972 г. 
72-6000-10-Една от наградените 72-6000-11-Трета награда: Катастрофа 
снимки, втора награда:*Гдавният сн. С.Дабровиецки. ~ 
пътм ,сн.З.Матушкевич. /Репр.П.Щерев/ЛК

/Репр.П.Щерев/МК

м»

1

Наградени снимки на фоторепортери от ЦАФ за периода януари-юни 1972 
72-6000-12-Шеста награда: 72-6000-13-0сма награда:«Рекламиране'1
МИ къде е рибата”, сн. С.Добровиецки. /Репр.П.Щерев/МК
М.Сокодовски.

/Репр.П.Щерев/МК

г.
сн.



Наградени снимки на фоторепортери 
72-6000-14-Наградена с отличие 
снимка:"Семейство Никсън във Вар
шава" ,сн#З.Матушкевич.

/Репр.П.Щерев/МК

от ЦАФ за периода януари-юни 1972 г* 
72-6000-15-Наградена с отличие снимка: 
"Несполучливият скок",сн. С*Крашевски#

/Репр*П.Щерев/МК

Наградени снимки на фоторепортери 
72-6000-16-Наградена с отличие 
снимка:"Покрив от чадъри",сн« 
С*Якубовски. /Репр.П.Щерев/МК

от ЦАФ за периода януари-юни 1972 г* 
72-6000-17-Наградена с отличие снимка: 
"Източна понеделнишка традиция", 
сн# Е.Ушимиак*

/Репр*П,Щерев/МК

Наградени снимки на фоторепортери от ЦАФ 
за периода януари-юни 1972 г. 
72-6000-18-Седма награда:"Сутрин в стома
нолеярните заводи",сн«Е.Ушимиак.

/Репр.П;Щерев/МК



алб, 100-З -е

ПОЛША -  ИЗЛОЖБИ

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев" № 2 
Тел. 7-64-91 , 7-30-07

62/2023-12

и  Ш

47-год1'шният колекционер на пред;е ти 
на изкуството и редки исторически 
ценности Дулин Борковски. Б ногол та 
колекция се намират най-различни и 
интересни предмети като картини от 
известни художници, писма на Наполеон, 
писани през време на пребиваването му 

.Полша и др. /Ш/

67/248-5,7 - Изложба на полско стъкло и художествени тъкани в Полския културен център. Изложбата бе открита от художника Димитър! Станков./Свраков/ЕИ

71-4220-17-Част от изложба
та на ПРАГОЕКСЛОРТ,органи- 
зирана от Чехословашкия 
информационен център вав 
Еаршава.

/репр.П.Дерев/ ХП
72-1220-13-Кът от изложбата на 
Българската илюстрация на книгата, 
уредена във Еаршава в Двореца на 
културата и науката през ХП.1971Г.

/ре п р. П . Ще ре в/?.?К



Алб. 100-3-е

%асоЬ1 вслрШсп/Гв
{̂пггооиспопсот 1(Ьт рШ ст а 

сг ос лпКокПвсбЗооос! псо 
розтМваппосайопюив осс|дгд
пЬЧДчос мал ГпциЬоЬ/силои |р«’ гггооо001*

| 1
72-1785-18-Плакат по случай 72-1785-19-Снимка на 
500г.от рождението на Н.ло- стара графика от Н.Ока- 
перник,творба на полския пулентис,съвременник на 
худ.Я.Валигорски,спечелил Коперник,изложена в лз- 
1-ва награда на конкурса за ложбата "Коперник и ке- 
плакат. /репр.П.ЩереЕ/МХ говото време"в гр.Бид-

гошч по случай 500 г. 
от рожд.на Коперник.

/репр.П.Щерев/1 К

72-1735-21-0рганизаторите на изложба с полски издания на трудовете на Коперник в гр.Бидгошч.
/репр.П.Щерез/ МК

Държавното полско издателст
во за научна литература на 
17-та международна изложба на 
книгата във Варшава.На излож
бата да участвували 85 хил. 
заглавия на 1500 издателства 
на около 20 страни.

/репр.П.Щерев/ИК

72-1785-20-Възпомекателен медал по случай 500г. от рождението на Коперник./репр.П.Перев/ МК


