Zpráva
ze s l u ž e b n í a s t u d i j n í c e s t y

Účel cesty:

Kontrola přepisů Specianových listů, šifer a tzv. avvisi z let 1592-94
v Ambrosiánské knihovně v Miláně (grantový úkol P 405/12/2037).

Trvání cesty: 29. 5. – 11. 6. 2014

Zprávu podává: PhDr. Alena Pazderová, vedoucí 1. oddělení Národního archivu v Praze

Schvaluje: PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu v Praze, podepsáno elektronicky.
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Zpráva ze služební cesty do Milána
A/ Část technicko-organizační
Ve dnech 29. 5. – 11. 6. 2014 jsem v rámci grantového úkolu vykonala služební a studijní
cestu do Milána, jejímž účelem byla kontrola přepisů Specianových listů, šifer a tzv. avvisi
z let 1592–94 v milánské Ambrosiánské knihovně (Biblioteca Ambrosiana, Piazza Pio XI,
2-20, Milano).
Cestu jsem nastoupila 29. 5. 2014 na autobusovém nádraží v Praze - Florenci, ve dnech 1.
6. – 10. 6. 2014 jsem pracovala v Ambrosiánské knihovně. Ubytována jsem byla zdarma v
soukromí. Zpáteční cestu jsem nastoupila 10. 6. na autobusovém nádraží Milano –
Lampugnano, do Prahy jsem se vrátila 11. 6. a do archivu jsem nastoupila 12. 6. 2014. Cestu
do Milána a zpět jsem vykonala autobusem společnosti Student Agency.

B/ Část odborná
Ambrosiánská knihovna, Milán
Předmětem mé kontroly byly rukopisy D 124 suss. (Registro delle lettere della Nuntiatura
scritte a Roma da Praga 1592, 336 fol.), D 125 suss. (Registro delle lettere della Nuntiatura
scritte da Praga 1593, 577 fol.) a D 121 suss. (Registrum litterarum anno Domini 1594 pro
nuntiatura Germanica ad Romam scriptarum, 702 fol.).
Kromě toho jsem pokračovala ve studiu rukopisu D 120 suss. (Registro di lettere dell’anno
1594 scritte a diversi Prelati et Signori per servitio publico nella Nuntiatura di Germania et ad
altri per servitio particolare, 692 fol.), který obsahuje kopie Specianových listů psaných roku
1594 a adresovaných různým církevním i světským osobám ve veřejných záležitostech
německé nunciatury i v záležitostech soukromých. Dokončila jsem rozpis obsahu celého
rukopisu a pokračovala jsem v pořizování opisů vybraných listů či jejich pasáží, které využiji
pro úvod mnou připravované edice Specianovy nunciatury.
Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že má cesta plně splnila svůj účel.

V Praze dne 25. 6. 2014

PhDr. Alena Pazderová
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