
 

 

Zpráva ze zahraniční služební cesty do Polska 

 

 

Místo: Krakow 

 

Navštívené instituce: 

Archiwum narodowe w Krakowie, Sienna 16, Krakow 

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Mickiewicza 22, Krakow 

Biblioteka Instytutu historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Golebia 13, Krakow 

 

Termín cesty: 13. – 19. října 2013 

 

Účel cesty: 

Výzkumný projekt DF11P01OVV023, INTERPI "Interoperabilita v paměťových institucích". Tvorba 

institucionálních autorit – průzkum užívané metodiky, excerpce vybraných autorit. 

 

Účastník cesty a zprávu podává:  

PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. 

Datum vyhotovení: 21. 10. 2013 

 

Zprávu schvaluje: 

Ing. Miroslav Kunt (řešitel projektu INTERPI) 

PhDr. Eva Drašarová, CSc. (ředitelka NA), podepsáno elektronicky. 



 

 

Organizační údaje  

Odjezd z Prahy: 13. 10. ve 22:29 hod. 

Příjezd Krakow: 14. 10. v 6:53 hod. 

Odjezd z Krakowa: 18. 10. ve 21:45 hod. 

Příjezd do Prahy: 19. 10. v 7:36 hod. 

 

Ubytování: 

Apartment „Sweet Wawel“, Tarlowska 3/7, Krakow (4 noci) 

 

Vyúčtování cesty bylo provedeno v Národním archivu, v předepsané lhůtě po návratu. 

Cesta byla uhrazena z prostředků projektu INTERPI. 

 

Nedostatky a problémy: nevyskytly se. 



 

 

Průběh a výsledky jednání: 

Cílem cesty bylo získat představu o stavu popisu institucionálních autorit a nové metodice, 

dále pak excerpce některých vybraných autorit. Za tím účelem jsem opakovaně navštívil pobočku 

Národního archivu v Krakově a dvě knihovny. 

V pobočce Národního archivu Sienna jsem prostudoval strukturu uložených fondů, způsob 

tvorby inventářů a seznámil jsem se s přehledem polonik v Rakouském státním archivu (z roku 2003). 

V této pobočce jsou uloženy historické fondy města Krakova a jeho dnešních součástí, dříve 

samostatných měst. Jedná se o fondy jednotlivých měst (dnes čtvrtí), škol, spolků (mj. Towarzystwo 

Polsko-Czechoslowacji, 1932–1939; Akademickie kolo Przyjaciól Czechoslowacji, 1926–1933), osobní 

fondy etc. Z těchto fondů jsem se zaměřil na zevrubný průzkum fondu Magistrat I a Magistrat II. Dále 

jsou zde uchována sčítání lidu v Krakowě (1857, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921), do kterých 

jsem také nahlédl. 

V Jagellonské knihovně jsem studoval literaturu týkající se metodiky archivní práce a popisu 

archivního materiálu (především Robótka Halina, Opracowanie i opis archiwaliów. Podrecznik 

akademicki, Toruň 2010, s. 325.; Nawrocki Stanislaw, Sierpowski Stanislaw, Metodyka pracy 

archiwalnej, Poznań 1995, s. 295.) Zajímavé bylo srovnání nových průvodců po archivech (Štětín a 

Varšava). Dále jsem prostudoval řadu článků k využití výpočetní techniky pro historickou práci (edice 

Historia i Komputery). Dalším okruhem mého studia byla literatura k demografickému vývoji v Haliči a 

v Krakově od 2. pol. 19. století do první světové války. 

V knihovně Historického institutu jsem studoval některé tituly nedostupné v Jagellonské 

knihovně. 

Dále jsem se seznámil s projekty místních digitálních knihoven (Malopolska Biblioteca 

Cyfrowa; Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa). 

 

 

Závěr: 

Cesta proběhla dle plánu. Získal jsem konkrétní představu o současných metodických 

trendech v popisu archiválií v Polsku. Tyto metodické trendy jsem mohl porovnat s konkrétní praxí 

archivu v Krakowě. Provedl jsem excerpci řady literárních titulů. 
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