Zpráva ze zahraniční služe bní cesty

Místo: Německo, Brandenburgisches Landeshauptarchiv (Potsdam), Geheimes Staatsarchiv –
Preussischer Kulturbesitz (Berlin-Dahlem)
Termín cesty: 11. - 19. října 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: 24. 10. 2011
Podpis ředitelky archivu:

Organizační údaje
Odjezd z Prahy: 11. 10. 2011, 8.31 – Praha, hlavní nádraží
Příjezd do Berlína: 11. 10. 2011, 13.14 – Berlin, Hauptbahnhof
Odjezd z Berlína: 19. 10. 2011, 16.48 - Berlin, Hauptbahnhof
Příjezd do Prahy: 19. 10. 2011, 21.28 – Praha, hlavní nádraží
Ubytování: Hotel-Pension Elite, Rankestrasse 9, D-10789 Berlin
(8 nocí)
Vyúčtování cesty bylo provedeno v Národním archivu, v předepsané lhůtě po návratu.
Cesta byla uhrazena z prostředků projektu GA ČR.
Průběh pobytu: Konzultace s odbornými pracovníky, průzkum stanovených archivních fondů,
nákup odborné literatury
Nedostatky a problémy: nevyskytly se.

Průběh a výsledky jednání
Hlavním účelem této cesty bylo plnění zmíněného vědeckého projektu. Především bylo
nutné porovnat a prostudovat materiály uložené alespoň v některých německých archivech a
vyhledat některé materiály v daném okruhu problematiky se vztahem k českým zemím. Cesta
do berlínského Geheimes Staatsarchiv – Preussischer Kulturbesitz byla zvolena především
s ohledem na příbuznost archivních materiálů mezi někdejším Německým císařstvím, resp.
Pruským královstvím, a Rakousko-uherskou říší, případně vzhledem k podobným postupům
v oblasti nobilitačních řízení v rámci někdejší Svaté říše římské národa německého. V případě
instituce Geheimes Staatsarchiv – Preussischer Kulturbesitz bylo bádáno především
v kmenových fondech ústřední povahy, které se vztahují k nobilitacím. Jednalo se zejména o
Ministerium des Königlichen Hauses, Justizministerium und Innenministerium a Heroldsamt.
Konzultace k problematice proběhly s paní Anke Klare jako pověřenou osobou. Jako
doplňkový prostředek byl zvolen dále studijní pobyt v Brandenburgisches Landeshauptarchiv,
kde byly prostudovány některé rodinné archivy a příslušná literatura k danému tématu pro
oblast bývalého Pruského království. V tomto případě sloužil jako pověřená osoba Dr. Werner
Heegewaldt.

Zhodnoce ní a přínos cesty
Studiem výše zmíněných archivních fondů, případně archivních pomůcek, bylo možno
poznat a srovnávat danou problematiku a dané postupy v sousední, s ohledem na historii
příbuznou zemi. Především však šlo o porovnání nobilitačních procesů v Německé říši a
Rakousko-Uhersku. Rovněž došlo k užitečným konzultacím s tamějšími odborníky a také
mimo jiné k získání určitého přehledu o výskytu bohemik, moravik a silesik v daných
archivech a k danému tématu. Zároveň byly pořízeny xerokopie některých materiálů, které
budou nabídnuty dalším členům řešitelského týmu, a nakoupena historická odborná literatura,
která bude posléze uložena v knihovně Národního archivu. Získané informace budou
zapracovány do závěrečného výstupu celého projektu. Co se týče dalšího postupu v jednání se
zahraničními partnery, bylo by dobré dál pokračovat podle možností ve studiu materiálů
týkajících se šlechty a procesu šlechtických nobilitací, především uložených v Geheimes
Staatsarchiv – Preussischer Kulturbesitz.

