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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Bratislava (Slovensko)
ÚČEL CESTY: Aktivní účast na odborné konferenci
ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Pavel Koblasa, Mgr. Pavla Lutovská
ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Pavel Koblasa, Mgr. Pavla Lutovská
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Konference pořádaná Slovenským národným archívom
ve spolupráci se Slovenským národným múzeom
TRVÁNÍ CESTY: 8. – 10. listopadu 2016
DATUM VYHOTOVENÍ: 21. listopadu 2016
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:

Služební cesta se uskutečnila za účelem účasti na odborné konferenci „Kultúrne
inštitúcie v archívnych dokumentech (Od mecenátu po štátnu podporu)“, která se konala
v prostorách Bratislavského hradu. Konferenci uspořádal Slovenský národný archív ve
spolupráci se Slovenským národným múzeom. V rámci konference účastníci přednesli
referát s názvem „Správa kulturních institucí do roku 1918 ve fondech Národního archivu
– stát jako mecenáš“.

K dopravě do Bratislavy byl použit vlak, rychlík Slovan. Odjeli jsme ze stanice Praha
– hlavní nádraží v 9,52 hod. a do Bratislavy jsme přijeli na Bratislavu – hlavnú stanicu
ve 13,50 hod. K překročení hranic došlo v 12,59 hod. na hraničním přechodu
Břeclav/Kúty. Po celou dobu jsme bydleli v apartmánu v Zámocké ulici č. 22. Zpáteční
cesta proběhla podobným způsobem. Z nádraží Bratislava – hlavná stanica jsme odjeli
v 16,10 hod. rychlíkem Jaroslav Hašek a do cílové stanice Praha – hlavní nádraží jsme
přijeli se 70 minutovým zpožděním. Do Prahy jsme se měli navrátit podle platného
jízdního řádu ve 20,08 hod., ale vlak dorazil do cílové stanice až ve 21,20 hod. Hranici
jsme překročili opět v Kútech, tentokrát v 16,49 hod.
Během služební cesty se nevyskytly žádné problémy.

ČÁST ODBORNÁ :

V rámci odborné konference jsme vyslechli řadu zajímavých a podnětných referátů
týkajících se hlavně ochrany a nakládání s nemovitými i movitými památkami,
archiváliemi a knihami v různých časových obdobích. Rovněž jsme přednesli vlastní
referát s názvem „Správa kulturních institucí do roku 1918 ve fondech Národního archivu
– stát jako mecenáš“, ve kterém jsme představili přítomným posluchačům některé fondy
druhého oddělení Národního archivu. Uvedený referát přikládáme v příloze k této zprávě.
V upravené podobě byl zaslán organizátorům konference k zařazení do sborníku
příspěvků, který vyjde během roku 2017.
Zúčastnili jsme se také organizátory připravené prohlídky výstavy věnované
dějinám cechů na území dnešního Slovenska s odborným výkladem. Navázali jsme
kontakty s některými zaměstnanci a zaměstnankyněmi ze slovenských archivů a muzeí.
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