Zpráva ze služební cesty do Rakouska - Vídeň

Navštívené instituce:
Österreichisches Staatsarchiv in Wien
Universitätsbibliothek Wien
Institut für Geschichte Wien

Účel cesty: Studium archivních fondů a odborné literatury v rámci grantového projektu reg.
č. 409/05/2078.

Termín cesty: 20. – 22. listopadu 2005

Zprávu podává: Mgr. Milan Vojáček, vedoucí 2. oddělení NA

Datum vyhotovení: 23. listopadu 2005

Podpis ředitelky NA:

Do Vídně jsem odjel v neděli odpoledne, abych v pondělí plně využil otevírací dobu
badatelny Rakouského státního archivu – oddělení AVA. Po předchozí písemné objednávce
mi byl do studovny připraven materiál z fondu Verein für erweiterte Frauenbildung 18881938 (VFb). Správkyně fondu Mag. Pia Mörtinger-Grohmann mi umožnila při studiu fondu
využít neschválenou archivní pomůcku k fondu vypracovanou Michaelou Neidl v letech 1998
– 2005. Fond o rozsahu 9 kartonů obsahuje zajímavý materiál k problematice středního
ženského školství ve Vídni a snahám o vysokoškolské studium žen. Stručný obsah fondu viz
příloha „Bestandesebenen“. Pro sledované období do přelomu 19. a 20. století jsou stěžejní
především výroční zprávy spolku, výroční zprávy dívčího gymnázia a protokoly ze schůzí
spolku. Součástí výročních zpráv jsou také texty významnějších přednášek přednesených
v rámci činnosti spolku. Pozornost si zasluhují i materiály týkající se osobností působících
v rámci spolku, osobností učitelského sboru, ale i petice spolku a spolková korespondence.
Samostatnou kapitolu představují plány a projektová dokumentace související s plánovanou
výstavbou nové budovy a s realizovanou rekonstrukcí jiné budovy. Podrobně byly zkoumány
kartony 1 až 4, kartony 5 až 9 obsahují materiál pro pozdější období. Materiál dává dobrou
představu o fungování spolku a jím zřízeného gymnázia (1892) a o snahách spolku prosadit
rozšíření vzdělávání žen. Získané poznatky bude možné vhodně uplatnit při komparaci
s český prostředím. V podvečerních hodinách jsem navštívil knihovnu Vídeňské univerzity a
objednal jsem si několik titulů na další den. Druhý den jsem strávil studiem odborné literatury
v této „všeobecné“ knihovně a v knihovně Institutu für Geschichte, který také sídlí v budově
univerzity na Dr. Karl Lueger Ring 1.
Závěrem je možné konstatovat, že cesta proběhla bez problémů a získané poznatky
budou využity v rámci výstupů z grantového projektu „Reflexe a sebereflexe ženy v české
národní elitě 2. poloviny 19. století.“

