Zpráva ze zahraniční služe bní cesty

Místo: Slovensko, Odbor archívov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v
Bratislavě
Termín cesty: 19. - 22. září 2011
Účel cesty: Práce na grantovém projektu „Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra a
nobilitační listiny Národního archivu. Kritická edice a databáze.“
číslo projektu … P 410/11/0535
Účastník cesty: Mgr. Pavel Koblasa, odborný archivář Národního archivu
Zprávu podává: Mgr. Pavel Koblasa, odborný archivář Národního archivu

Datum vyhotovení: 29. 9. 2011
Podpis ředitelky archivu:

Organizační údaje
Odjezd z Prahy: 19. 9. 2011, 9.39 – Praha, hlavní nádraží
Příjezd do Bratislavy: 19. 9. 2011, 13.54 – Bratislava, hlavná stanica
Odjezd z Bratislavy: 22. 9. 2011, 12.09 - Bratislava, hlavná stanica
Příjezd do Prahy: 22. 9. 2011, 16.31 – Praha, hlavní nádraží
Ubytování: Štátny archív v Bratislavě, Krížkova 7, SK-811 04 Bratislava
(3 noci)

Vyúčtování cesty bylo provedeno v Národním archivu, v předepsané lhůtě po návratu.
Cesta byla uhrazena z prostředků projektu GA ČR.
Průběh pobytu: Průzkum stanovených archivních fondů a archivních pomůcek

Nedostatky a problémy: nevyskytly se.

Průběh a výsledky jednání
Během této pracovní cesty bylo provedeno vzhledem k časovému omezení prozkoumání
některých archivních pomůcek k fondům, jež jsou využitelné pro plnění uvedeného
grantového projektu, zejména došlo k průzkumu inventářů Slovenského národného archívu,
kde se nachází řada rodinných archivů obsahujících spisový a listinný materiál k povyšování
do šlechtického stavu a materiály heraldické povahy. Rovněž došlo i na archivní pomůcky
týkající se daného tématu pro jiné oblastní archivy ve Slovenské republice (rodinné archivy,
též családi levéltárok, župní úřady, též megyei hivatalok). K přímému výzkumu archivního
materiálu vztahujícího se k dějinám uherské (rakousko- uherské) šlechty došlo ve Štátném
archívu v Bratislavě, kde byly pro bližší orientaci prozkoumány přehledy uskutečněných
nobilitací v rámci někdejší župy Pozsony (Prešpurk, dnes Bratislava) a také bylo bádáno
v případě některých konkrétních rodin v tomtéž materiálu. Veškerý zkoumaný materiál této
povahy je uložen ve fondu Bratislavská župa I – nobilitaria. Jako konzultantky byly
nápomocny Mgr. Lenka Pavlíková a Mgr. Veronika Nováková.

Zhodnoce ní a přínos cesty
Prozkoumání zmiňovaných archivních pomůcek poskytlo poměrně ucelený přehled o
uložení archiválií na Slovensku vztahujících se k procesům nobilitací na území Uher, zároveň
i se vztahem k předlitavské části Rakousko-uherské říše. Tento průzkum byl nezbytný pro
pokračování dalších prací. Jediným problémem zůstává, že řada rodinných archivů zůstává
neuspořádána, případně jsou některé archivní pomůcky staršího data, a tudíž úplně nevyhovují
dnešním potřebám. Orientace je pak pochopitelně obtížnější. Bádání v archiváliích uložených
ve Štátném archívu v Bratislavě napomohlo představě o podobnostech a rozdílech v procesu
nobilitací mezi předlitavskou a zalitavskou částí podunajské monarchie. Rovněž bylo důležité,
že v archivu byla k dispozici literatura, která je v České republice nedostupná, a přitom je
k plnění úkolů výzkumu nezbytná. Během pobytu v bratislavském státním archivu byly
samozřejmě pořízeny i kopie materiálu k dalšímu využití při zpracovávání tématu.

