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Kutatási lehetőségek a szlovák és a cseh levéltárakban 

 

A SZLOVÁK LEVÉLTÁRI RENDSZER 

A levéltárak működését Szlovákiában jelenleg a 2002. május 17-én elfogadott 395/2002. 
számú levéltári törvény, és az ennek passzusait 2002. október 29-én életbe léptető 628/2002. 
számú rendelet szabályozza. A törvény továbbra is helyben hagyta a központi irányítást a 
Belügyminisztérium alá tartozó állami levéltárak létrehozásával. 2003 januárjától két központi 
országos levéltár működik, a pozsonyi székhelyű Szlovák Nemzeti Levéltár és a Selmecbányán 
található Szlovák Bányászati Levéltár. Alsóbb szinten a regionális hatáskörű állami levéltárak 
jöttek létre, amelyek részeivé váltak az addigi járási levéltárak. A levéltári törvény 2015. november 
1-től hatályos módosítása következtében további 2 jelentős változás történt a levéltári hálózatban. 
Az egyik a Nagyszombati és a Trencséni Állami Levéltár önállósulása a Pozsonyi Állami Levéltár 
alól. Ezzel a Pozsonyi Állami Levéltár elvesztette volna gyűjtőterületének szinte egészét. Hogy ez 
mégsem így lett, azt a Pozsonyi Városi Levéltár önállóságának a megszüntetése, és az Állami 
Levéltár alá történő betagozódása okozta. Az ezekkel a lépésekkel létrejövő levéltári rendszer már 
jobban hasonul az ország közigazgatási felosztásához (8 kerület – 8 állami levéltár), bár néhány 
kisebb eltérés továbbra is fennáll. Jelenleg tehát az alábbi 8 állami levéltár működik, zárójelben az 
egyes levéltárak kirendeltségei. 

 Pozsonyi Állami Levéltár (Modor) 

 Nagyszombati Állami Levéltár (Szakolca) 

 Trencséni Állami Levéltár (Bajmóc, Vágbeszterce) 

 Nyitrai Állami Levéltár (székhely: Nyitraivánka, Komárom, Léva, Érsekújvár, Vágsellye, 
Nagytapolcsány) 

 Zsolnai Állami Levéltár (székhely: Nagybiccse, Csaca, Alsókubín, Liptószentmiklós, 
Túrócszentmárton) 

 Besztercebányai Állami Levéltár (Selmecbánya, Körmöcbánya, Losonc, Rimaszombat, 
Nagykürtös, Zólyom) 

 Eperjesi Állami Levéltár (Lőcse, Bártfa, Homonna, Poprád, Ólubló, Felsővizköz, 
Varannó) 

 Kassai Állami Levéltár (Nagymihály, Rozsnyó, Igló, Tőketerebes) 
 
A Belügyminisztérium alá tartozó levéltárakon kívül Szlovákiában jelenleg szaklevéltárak, 

egyházi levéltárak és egy városi levéltár működik. A Kassai Városi Levéltár teljes mértékben 
önkormányzati levéltár, hiszen 2003 januárjától kizárólag önkormányzati költségvetésből tartják 
fenn. 

A szaklevéltárak hálózata az önálló szlovák állam 1993. évi megalakulása után jelentősen 
változott. A szaklevéltárak sorában találjuk jelenleg a Szlovák Külügyminisztérium, a Szlovák 
Nemzeti Tanács, a Köztársasági Elnök, a Szlovák Nemzeti Bank, a Szlovák Nemzeti Múzeum, a 
Szlovák Nemzeti Galéria, a Központi Térképészeti Hivatal, a Szlovák Nemzeti Könyvtár, a 
Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma, a Szlovák Rádió, a Szlovák Műemlékvédő Hivatal, a Szlovák 
Televízió, a Matica Slovenská, a Nemzeti Filmintézet, a Komenius Egyetem, a Közgazdasági 
Egyetem, a Műegyetem, a Színházi Intézet és a Szlovák Tudományos Akadémia Levéltárát, a 
Katonai Történeti Levéltárat, valamint a 2004-ben létrejött Kommunizmus Bűntetteit 
Dokumentáló Intézetet.1           

                                                           
1 http://www.nogradhistoria.eu/id-37-szlovakiai_leveltarak_kialakulasa_es.html 
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A Szlovák Nemzeti Levéltár épülete Pozsony északnyugati részén található, a központi 
pályaudvarról tömegközlekedéssel csupán átszállással érhető el. A 64-es trolival előbb a Vozovňa 
Hroboňova megállóig szükséges elmenni, majd ott a 41-es autóbuszra felszállva a Slovenský Národný 
Archív megállóig. 

A 2003 januárjában életbe lépett új levéltári törvény szerint minden levéltári anyag szabadon 
és ingyenesen kutatható. A törvény törölte az időhatárt a kutatásoknál. Kivételt csak a személyi 
adatokat tartalmazó levéltári anyagok képeznek, amelyeket csak az érintett személy 
beleegyezésével lehet kutatni. Az új levéltári törvény állományvédelmi szempontból az 1526 előtti 
dokumentumok kutatását csak másolatban engedélyezi, vagyis főleg fényképen vagy mikrofilmen. 
Felmentést e szabály alól az egyes levéltár igazgatók adhatnak. A még nem rendezett levéltári 
fondokban a levéltár igazgatók a kutatást a levéltári anyag rendezéséig szüneteltethetik. 

Szlovákiában az állami levéltárakban történő kutatáshoz nem kell engedélyt kérni, csak a 
kutatói adatlap kitöltése kötelező. A kutatói adatlapon a személyes adatokon kívül meg kell 
határozni a kutatás tárgyát és célját, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a levéltári 
dokumentumokat csak a megjelölt célra használja fel a kutató.2  

A levéltárak megtagadhatják a hozzáférést a dokumentumokhoz abban az esetben, ha az 
állambiztonsági érdekeket vagy személyiségi jogokat sértene, továbbá, ha a kiadás veszélyeztetné 
az iratok fizikai állapotát, vagy a kutató megsérti a kutatási szabályzatban foglaltakat. A még 
rendezetlen anyagban sem engedélyezett a kutatás, így az csak azokban a fondokban lehetséges, 
amelyekhez nyilvános segédlet tartozik.  

A Szlovák Nemzeti Levéltárban történő kutatást a 2009. február 16-án életbe lépő kutatási 
szabályzat szabályozza. A levéltár kutatótermei hétfőtől csütörtökig 8.00-tól 15.15-ig tartanak 
nyitva. A kérőlapot 2 nappal a kutatás megkezdése előtt szükséges leadni, vagy lehetőség van 
annak postán, faxon vagy e-mailben történő elküldésére is. Ha a működési feltételek megengedik, 
és az iratanyagot őrző osztály vezetője is beleegyezését adja, lehetőség van a kért anyag még aznap 
történő előkészítésére is. Egyszerre 3 levéltári doboz vagy 10 szálas irat kikérésére van lehetőség, 
a folyóirat-gyűjteményben pedig 5 kötetben van ez a szám maximalizálva. A kérőlapon csak 
limitált mennyiségben lehet a kéréseket feltüntetni, és csak 1 fondból vagy gyűjteményből. A 
kutatási szabályzat fontos része, hogy a kikért anyagot csupán az előkészítéstől számított 7 napig 
tárolják. Ha valaki megszakítja a kutatását, úgy azt 10 nap után szállítják vissza az eredeti őrzési 
helyére.  

A kutató a levéltári dokumentumokról másolatokat kérhet. Ezek elkészítése fénymásolatok 
esetében a levéltárban történik, és a levéltár lehetőségei szerint, hacsak nem nagy mennyiségű 
másolatról van szó, általában azonnal vagy rövid időn belül megtörténik. A következő levéltári 
anyagokról tilos másolatot készíteni: 

 1848 előtti iratok 

 letéti őrizetben lévő iratok 

 fotók 

 térképek és tervrajzok, amennyiben a másolatkészítés veszélyeztetné fizikai állapotukat 

 védett személyes adatokat tartalmazó dokumentumok 

 szerzői jogvédelem alatt álló könyvek 
 
Amennyiben a levéltári anyag könyv alakú, vagy a fénymásolással rongálódna, csak mikrofilm 

készítése lehetséges, ami azonban, mivel csak kevés levéltárban van mikrofilmfelvevő, általában 
hosszabb ideig tart. Másolat készítése történhet saját digitális fényképezőgéppel is, annak 

                                                           
2 Kutatói adatlap többek közt az alábbi linkről tölthető le: 
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/sa_banskabystrica/bbystrica/tlaciva_vseobecne/Badatelsky
List.pdf 

http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/sa_banskabystrica/bbystrica/tlaciva_vseobecne/BadatelskyList.pdf
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használatára viszont előbb kérvényt kell benyújtani, amit a levéltár igazgatója bírál el. Semmilyen 
mesterséges fényforrás nem használható.  

A levéltár folyamatosan frissülő fondjegyzéke megtalálható a Belügyminisztérium honlapján.3 
Az ide feltöltött jegyzék azonban igencsak információszegény, a fond megnevezését és számát 
leszámítva csak az iratanyag mennyiségét tüntetik fel, nem láthatjuk, hogy mely időkörből 
találhatóak iratok, mint ahogy a fond alatt lévő alsóbb szinteket sem érhetjük el.  

A levéltár működése az elektronikus szolgáltatások és az állományvédelmi osztály mellett 
három iratőrző osztályon zajlik. Az egyes szervezeti egységek elsősorban az iratok keletkezési 
ideje alapján határolódnak el egymástól. Így az első osztály őrzi az 1918 előtti iratokat, valamint 
időhatár nélkül a gyűjteményeket, térképeket és terveket. Magyar szempontból természetesen az 
itt őrzött iratanyag bír a legnagyobb jelentőséggel. A teljesség igénye nélkül itt találhatjuk a mai 
Szlovákia területén működő hiteles helyek és egyéb egyházi intézmények (pl. a jászói és leleszi 
premontrei kolostor), vagy egyes arisztokrata famíliák (pl. Pálffy, Erdődy, Esterházy, Kubinyi) és 
a hozzájuk tartozó uradalmak iratanyagát.4 A második osztály 1993-ben jött létre, amikor is 
egyesítették a kapitalizmus és a szocializmus kori időszak osztályait. Az így létrejött új osztály az 
1918-1968 közötti időszak iratanyagát kezeli.5 A harmadik osztály– ahogy az elnevezése is mutatja 
(Oddelenie predarchívnej starostlivosti) – tulajdonképpen gyűjtőterületi osztálynak is tekinthető. Az 
iratértékelési és selejtezési feladatokon túl ez az osztály őrzi az 1969 után keletkezett iratokat. 
Legjelentősebb iratanyagnak a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának iratai 
tekinthetőek, amelyek már elektronikus formában is kutathatóak. Az elektronikus szolgáltatások 
osztálya tartja a kapcsolatot a nyilvánossággal, ennek nyomán ők a felelősek az ügyfélszolgálati 
megkeresésekért. Így tehát hozzájuk kell fordulni, amennyiben valaki kárpótlási célból szeretne 
igazoláshoz jutni. A levéltár őrzi többek között a földreform kapcsán a kiutalási jegyzékeket, a 
cégek és vállalatok államosításával, a tulajdon elkobzásával, a Szovjetunióba internálással és a 
koncentrációs táborokba hurcolással kapcsolatos iratokat.   

A Szlovákiában található másik központi levéltárról, a Selmecbányai Bányászati Levéltárról 
szóló fontosabb információk a letölthető fondjegyzékkel együtt szintén a Belügyminisztérium 
honlapjáról érhetőek el.6 Ez a levéltár őrzi a bányászattal, kohászattal, geológiával és egyéb rokon 
ágazatokkal kapcsolatos levéltárérett iratanyagot. Jelenleg mintegy 130 szerv tartozik az 
illetékességi körükbe. Legterjedelmesebb irategyüttesük az 1919-ig működő Selmecbányai 
Főkamaragrófi Hivatal anyaga, amely a felső-magyarországi bányászat és kohászat irányító 
központja volt. Ugyan a levéltár túlnyomórészt a mai Szlovákia területén keletkeztetett iratok 
gyűjtőhelye, de kivételként mindenképp megemlítendő a jelentős irategyüttessel rendelkező 
diósgyőri vasgyár, vagy maga a Diósgyőri Bányaigazgatóság, amelynek anyaga szintén itt található. 
A levéltár nyitva tartása és az itt történő kutatás a Nemzeti Levéltárhoz hasonló, eltérés csak a 
maximálisan kikérhető iratanyag tekintetében van, mivel itt egyszerre 2 doboz vagy kötet és 20 
szálas irat kikérésére van lehetőség. 

Terjedelmi okokból jelen dolgozatban nem szeretnénk külön kitérni az egyes regionális 
levéltárakra. A kutatási feltételekben nincs eltérés a Nemzeti Levéltárhoz képest. A részletesebb 
információk a fondjegyzékekkel és az esetleges reprográfiai szolgáltatások árjegyzékével együtt 
minden egyes regionális levéltár esetében megtalálhatóak a Belügyminisztérium már említett 
honlapján, ahol egy közös felületen látható az összes állami levéltár elérhetősége is.7 A regionális 

                                                           
3 http://www.minv.sk/?fondy-sna 
4 Az első iratőrző osztályon őrzött iratanyaghoz tartozó legfontosabb nyomtatott segédlet a Sprievodca po fondoch a 
zbierkach oddelenia dejín feudalizmu (Kalauz a feudalizmus történetének osztálya fondjaihoz és gyűjteményeihez)  
5 A második iratőrző osztályon őrzött iratanyaghoz tartozó legfontosabb nyomtatott segédlet Sprievodca po 
archívnych fondoch a zbierkach oddelenia dejín kapitalizmu (Kalauz a kapitalizmus történetének osztálya fondjaihoz 
és gyűjteményeihez) 
6 http://www.minv.sk/?suba 
7 http://www.minv.sk/?archivy 
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levéltárak elsősorban a családfakutatók számára lehetnek fontos célpontok.8 Általánosságban 
elmondható, hogy a szlovák levéltárakban a német és angol nyelv használata ajánlatos, de több 
levéltárban értenek, vagy beszélnek magyarul is. A gördülékenyebb ügyintézés érdekében főleg a 
kisebb levéltárak esetében érdemes előtte e-mailben jelezni az érkezésünket, és a kutatni kívánt 
iratanyagot. 

Ugyan a Kassai Városi Levéltár Szlovákia egyetlen önkormányzati fenntartású levéltára, a 
benne történő kutatás terén nem sok mindenben tér el az eddig taglalt állami levéltáraktól.9 A 
Levéltár az Óváros területén található. 12 fős kutatóteremmel rendelkezik. Hétfőn és csütörtökön 
8.00-tól 15.00-ig, szerdán 8.00-tól 16.00-ig van nyitva. Kedden ugyan zárva tartanak, ám a Kassán 
kívülről érkező kutatók számára biztosítják a kutatóterem használatát. A 12.00 és 13.00 óra 
közötti ebédszünettel minden nap számolni kell. Itt is lehetőség van a kérés postán, faxon vagy e-
mailben történő beküldésére, és a Nemzeti Levéltárhoz hasonlóan egyszerre 3 doboz és 10 szálas 
irat kikérésére van lehetőség. Emellett a korlátozások és a másolatok készítésének a szabályozása 
is megegyezik. A Levéltárnak Hajdú Mária személyében magyar igazgatónője van, és az egyik 
alkalmazott is magyar nemzetiségű, így kommunikációs problémáktól nem kell tartani. A 
középkori anyagot nem engedik kutatni az MNL DF-DL adatbázisára hivatkozva. Saját 
papíralapú segédletük van, ami a gyakorlatban egy jól használható repertóriumot jelent. 

 

A CSEH LEVÉLTÁRI RENDSZER 

Csehországban Szlovákiához kapcsolódóan belügyminiszteri felügyelet alá tartoznak a 
levéltárak. Ennek megfelelően az itteni levéltárüggyel kapcsolatos alapinformációk a 
Belügyminisztérium honlapján érhetőek el négy nyelven is, a csehen kívül angolul, németül és 
franciául,10 majd az innen nyíló linkek segítségével tudjuk magunkat könnyedén tovább navigálni 
a minket érdeklő levéltár oldalára. A levéltárak működését és a bennük történő kutatást a 2004. 
december 13-án kihirdetett 645/2004. számú törvény szabályozza.11 Ennek alapján ma köz- és 
magánlevéltárak működhetnek Csehországban. A közlevéltárak közé tartozik a Cseh Nemzeti 
Levéltár, a 7 állami területi levéltár és az alájuk tartozó járási kirendeltségek,12 a városi levéltárak, a 
szaklevéltárak és a Biztonsági Szolgálatok Levéltára.13 A cseh levéltárak címjegyzékét a 
honlapjaikkal együtt a Cseh Levéltáros Egyesület oldala foglalja össze.14  

Az országban működő levéltárak összes feldolgozott iratanyaga (és a múzeumok 
gyűjteményei) egy közös keresőfelületen érhetőek el.15 Itt az egyes fondok kötelező jelleggel a 
következő metaadatokkal vannak ellátva:  

 fond (gyűjtemény) neve 

 melyik levéltárban található 

 fond (gyűjtemény) keletkezésének ideje 

 időkör 

                                                           
8 Az alábbi oldal nyújthat segítséget abban, hogy egy adott település anyakönyveit mely regionális levéltárban 
találhatjuk meg: http://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak/. Ezen kívül a következő kötet hasznosítható még e célból: 
Sarmányová-Kalesná, Jana: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16-19. storočia. Odbor archívnicta Ministerstva vnútra, Bratislava, 
1991. 
9 A levéltárral kapcsolatos részletes információk az alábbi linken érhetőek el: 
http://www.kosice.sk/archiv_mesta.php 
10 http://www.mvcr.cz/clanek/archivnictvi.aspx 
11 A törvény azóta 2 alkalommal került módosításra (192/2009; 213/2012 sz. módosítások): 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58637&nr=645~2F2004&rpp=15 - local-content 
12 A területi levéltárak az alábbi székhelyekkel működnek: Prága, Třeboň, Plzeň, Litoměrice, Zámrsk, Brno, Opava)  
13 http://www.abscr.cz/ 
14 http://cesarch.cz/archivnictvi/adresar-archivu/ 
15 http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx 
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 terjedelem 

 hozzáférhetőség 

 fond (gyűjtemény) keletkeztetője 

 tartalomra vonatkozó adatok 

 segédletekkel való ellátottság 
 
Mivel az alkalmazás nem teszi lehetővé a levéltári struktúrákban történő böngészést, csupán a 

keresést, elsősorban azoknak ajánlott, akik számára nem ismert, hogy a kutatni kívánt témájukra 
mely levéltár, mely iratanyagában találhatnak érdemi információt. Ekkor érdemes csupán a 
tárgyszóra rákeresni (tematický popis), és a böngészést a találatok között folytatni. Az alkalmazás a 
levéltárügyben kevésbé jártasak számára is könnyedén használható, hiszen a levéltári 
szakkifejezések magyarázattal vannak ellátva, és az egyes segédlettípusok esetében is kifejtésre 
kerülnek, hogy mit takarnak valójában.  

A Cseh Nemzeti Levéltár jelenleg két épületben működik. Az igazgatóság, illetve az első 
főosztály kivételével az összes iratőrző osztály egy újonnan felállított levéltári épületegyüttesben 
található, Prága negyedik kerületében, Chodovecben. A legegyszerűbb megközelítése a piros C 
jelű metróval Chodov állomásig, majd a 115-ös busszal a Městský archív megállóig. Fontos tudnivaló, 
hogy a Nemzeti Levéltárnak közös bejárata van a Prágai Városi Levéltárral, a portaszolgálaton 
szükséges minden alkalommal bejelenteni, melyik intézménybe szeretnénk menni, majd a 
személyi igazolvány bemutatása után kapjuk meg a megfelelő napi látogató jegyet és a ruhatári 
kulcsot. A Levéltár másik épülete az első főosztály iratanyagával a Moldva folyó túlpartján, a vár 
alatt található, Prága 6. kerületében. A zöld színű A jelű metróval könnyedén elérhető, a 
Hradčanská megállótól mintegy 150 méteres sétával. Mivel a megálló a prágai villamoshálózat 
egyik csomópontjában fekszik, így több villamosjárattal (1,5,8,18,20,25,26,) is eljuthatunk a 
Levéltárba.  

A szervezeti egységek feladatkörei a Szlovák Nemzeti Levéltárhoz hasonlóan elsősorban itt is 
az iratok keletkezési ideje alapján különülnek el egymástól. Az 1. iratőrző osztály az 1848-ig 
keletkezett iratokat gondozza, valamint több egyházi szervezet letétbe helyezett iratanyaga is itt 
található. A 2. osztály az 1848-1918, a 3. osztály az 1918-1945, a 4. osztály a 1945-1992, az 5. 
osztály pedig az önálló Csehország létrejötte után keletkezett iratokat őrzi. Emellett az 5. osztály 
feladatkörébe tartozik a gyűjtőterületi munka, valamint az elektronikus iratkezeléssel kapcsolatos 
tevékenység. A 6. osztály a nem állami szervezetek és a magánszemélyek irategyütteseiért és a 
gyűjteményekért felel. A film-, hang- és fotódokumentumok gondozása a 8. főosztály 
feladatkörébe tartozik, emellett ők felelnek a nyilvánossággal történő kapcsolattartásért is.  

A Cseh Nemzeti Levéltárban a kutatás ingyenes. Beiratkozásra csupán a helyszínen van 
lehetőség, ami a kutatói adatlap (badatelský list) kitöltésével valósul meg.16 Kérést pedig a kérőlap 
(žádanka) kitöltésével adhatunk le. Az egyes fondokhoz tartozó papíralapú levéltári segédletek 
(inventář) rendelkezésünkre állnak a kutatótermekben, ezek segítségével megadhatjuk a pontos 
levéltári jelzetet. Ezen segédletek nagy része már digitálisan is elérhető.17 Egyszerre 5 doboz vagy 
5 szálas irat kérhető ki, ezeknek az előkészítését a kutatási szabályzat elég tág időkeretben 1–5 
napban határozza meg, azonban a tapasztalat szerint 2 munkanapon belül el lehet kezdeni a 
kutatást. A kikért iratanyagot 30 napig tárolják az átmeneti raktárban. 30 perccel a zárás előtt már 
nem lehet kutatói adatlapot leadni, és új iratanyagot sem adnak ki. Fontos tudnivaló, hogy maga a 
kutatás csak tiszta, fehér pamutkesztyűben végezhető, aminek a betartását a kutatóterem 
munkatársai szigorúan ellenőrzik. A kesztyű megvásárlására a levéltárban is lehetőség van. A két 
épület kutatótermi részlegei hétfőn és szerdán 9.00-tól 18.00-ig, kedden és csütörtökön 9.00-tól 
16.00-ig, míg pénteken 9.00-tól 12.00 óráig tartanak nyitva. A hónap utolsó péntekén a 
                                                           
16http://www.nacr.cz/Z-Files/badatelsky_rad/badarad1_en.pdf 
17A levéltári segédletek listája a két épületben: http://www.nacr.cz/Z-Files/pomucky/pomucky_dejvice.pdf és 
http://www.nacr.cz/Z-Files/pomucky/pomucky_chodovec.pdf 
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kutatótermek zárva vannak. Természetesen itt is van lehetőség különböző reprográfiai 
szolgáltatások igénybevételére.18  

Csehországban  a kutatónak lehetősége van az iratanyag kölcsönzésére egyik levéltárból a 
másikba. Amennyiben valaki egy másik levéltár anyagát a Nemzeti Levéltár kutatótermeiben 
szeretné kutatni, úgy ezt az igényt írásban kell benyújtani a levéltár címére vagy a 
bozena.snydrova@nacr.czn e-mail címre küldött kérvényben. A kérvényben fel kell tüntetni, mely 
levéltár anyagát szeretné kutatni, valamint, hogy milyen terjedelmű és típusú raktári egységekről 
van szó. Csak a kérelem elfogadása után lehet a kölcsönzési folyamatot elindítani, ami a 
kérelmező költségén zajlik. A Nemzeti Levéltárból történő kölcsönzés főigazgatói engedélyhez 
kötött, amihez előzetesen szükséges egy megállapodás a kutató és az iratanyag referense között, 
akinek a személyéről a kutatóteremben kapunk tájékoztatást.  

A Cseh Nemzeti Levéltár őrizetében lévő iratanyagokról a http://www.badatelna.eu/ 
honlapon találhatunk leírást. Az oldal nagy hátránya, hogy nem láthatjuk a teljes iratanyag 
struktúráját, így két lehetőségünk van a minket érdeklő fond leírását elérni. Egyrészt beírhatjuk a 
szabad szöveges keresőbe, egy másik felületen pedig ABC sorrendben vannak a fondok 
feltüntetve.  A leírás az azonosító adatokon túl a kontextusra vonatkozó adatcsoportokat is 
tartalmazza, így az iratképző nevét, a szervtörténetet, a megőrzés történetét és a levéltárba 
kerülését. Ezen felül a használható segédletekről is ezen az oldalon találhatunk információt. 

Végezetül pár szóban külön említést tennék a Prágai Városi Levéltárról19 is, mivel 
Csehországban egyértelműen élen járnak az iratanyag digitalizálásában és nyilvánossá tételében. 
Mint ahogy arról már szó volt a Városi Levéltár közös épületegyüttest alkot a Nemzeti Levéltár 
chodoveci részlegével. A kutatóterme hétfőtől csütörtökig 9.00-tól 16.00-ig mindenki számára, 
míg pénteken 9.00-tól 12.00-ig kizárólag a tudományos kutatók részére előzetes bejelentés alapján 
tart nyitva. Jelenleg már több mint 1 millió digitális tartalommal rendelkeznek, amelyek egy külön 
erre a célra kialakított levéltári katalóguson keresztül érhetőek el.20 Többek között anyakönyveket, 
fotó- és térképgyűjteményt, prágai lakóösszeírásokat, iskolai krónikákat, városi tanácsi 
jegyzőkönyveket is tartalmaz az adatbázis. 

 

 

                                                           
18Az árlistáról az alábbi linken tájékozódhat: http://nacr.cz/Z-Files/cenik.pdf 
19http://www.ahmp.cz/ 
20http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/ 
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