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Dne: 31.08.2015 Naše značka: NA- 3008-7/05-2015 Vyřizuje/tel.: Kunt / 974 847 334
Vaše značka:

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Rakousko / Vídeň
ÚČEL CESTY: Výzkum korporativních a jmenných entit z období 1800–1918, možnosti

jejich uplatnění v databázi INTERPI.

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D., PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Jan

Kahuda, Ing. Miroslav Kunt

ZPRÁVU PODÁVÁ: Ing. Miroslav Kunt

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Österreichisches Staatsarchiv

TRVÁNÍ CESTY:

17. – 21. 8. 2015

DATUM VYHOTOVENÍ: 31. 8. 2015

SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:

Odjezd z Prahy: dne 17. 8. 2015 v 8.42 hod. vlakem
Příjezd do Vídně: dne 17. 8. 2015 ve 12.52 hod.
Odjezd z Vídně: dne 21. 8. 2015 v 19.07 hod. vlakem
Příjezd do Prahy: dne 21. 8. 2015 ve 23.18 hod.
Ubytování: v hotelu „Stephanushaus, Ungargasse 38, Vídeň (4 noci)
Vyúčtování cesty: provedeno v NA v předepsané lhůtě po návratu. Placeno z prostředků
projektu INTERPI

ČÁST ODBORNÁ:
Pobyt navázal na obdobné návštěvy v předchozích letech. Cílem návštěvy byl opět především
Österreichisches Staatsarchiv - Algemeine Verwaltungsarchiv spravující archivní fondy ústředních
úřadů Předlitavska z období monarchie do roku 1918.
Na rozdíl od minulých let nebyla tato poslední návštěva v rámci projektu zaměřena primárně
na sběr dat o jednotlivých (hlavně korporativních) entitách, ale především na konzultace a možnou
spolupráci v budoucnu. Rakouský státní archiv používá pro popis archiválií systéme ScopeArchiv, kde
popis původců v absentuje. Nabízí se možnost vytvoření samostatné stránky na základě dat INTERPI,
kde bude možné prostřednictvím URL SchopeArchiv odkázat jednotlivé archivní fondy.
V rámci návštěvy byla dále upřesněna některá dříve získaná data, jejichž zpracování bude
probíhat následně. Např. T. Kalina a J. Kahuda doplnili dříve získané informace o poštovních trasách
jako entitě typu dílo/výtvor, o nichž hovořili na konferenci „Na kolech do světa. Po silnicích nejen
Českého ráje a Pojizeří“ 17. dubna 2015 tak, že výsledný článek bude vydán v regionálním odborném
periodiku.
Stejně jako minulý rok byly zkoumány možnosti využití knihovních fondů Rakouského
státního archivu coby náhrady zdrojů Rakouské národní knihovny. Ukazuje se, že knihovní fondy
archivu mohou být v mnohém úplnější a snáze přístupné.

