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Nový badatelský řád od 1. července 2022
Počínaje 1. červencem 2022 dochází v důsledku účinnosti nového badatelského řádu
Státního oblastního archivu v Plzni k úpravě v provozu badatelen. Nadále jsou v dosavadních
badatelských dnech a hodinách otevřeny všechny badatelny Státního oblastního archivu
v Plzni.
Od 1. července 2022 se provoz badatelen bude řídit mimo jiné čl. 1 odst. 5 nového
badatelského řádu, který zní:
„Badateli se archiválie předkládají na základě jeho výslovného požadavku, který může
archivu předběžně zaslat také prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zaslat anebo
oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, datová schránka, telefon), a to na
kontaktní adresy archivem zveřejněné na jeho úřední desce a na jeho internetových stránkách.
Pokud požadavek zaslaný v písemné podobě neobsahuje veškeré údaje stanovené v odstavci 6
nebo pokud je formulace požadavku na předložení archiválií nejasná, nepřesná nebo
nekonkrétní, považuje se takto zaslaný požadavek za informativní a badateli na jejím základě
mohou být připraveny pouze archiválie, u kterých není pochyb, že mají být předmětem
nahlížení.
Zájemci o studium archiválií, jejichž předložení vyžaduje předchozí přípravu ze strany
archivu (vyhledání a prověření archiválií z hlediska zákonných požadavků), musí využívat
žádanek o předložení archiválií v badatelně (uvedených na webových stránkách Státního
oblastního archivu v Plzni) nebo předem e-mailem či telefonicky dojednat návštěvu badatelny
se specifikací svých požadavků. Tento postup umožní včasnou přípravu archiválií ke studiu,
případně zaslání sdělení, že archiválie není možné badateli předložit nebo že je již naplněna
kapacita badatelny.
Zájemci o studium dokumentů nearchivní povahy, jejichž předložení nevyžaduje
speciální předchozí přípravu ze strany archivu (např. studium odborné literatury či denního
tisku), budou v přístupu do badatelny omezeni pouze její kapacitou. V tomto případě není
třeba předchozího objednání ke studiu, badatel však podstupuje riziko, že v případě naplněné
kapacity bude muset vyčkat uvolnění místa v badatelně.
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Před předkládáním analogových archiválií, jejichž digitální reprodukce jsou umístěny na
webovém portále Porta fontium (www.portafontium.eu), se z důvodu ochrany originálů
upřednostňuje nahlížení na tomto portále, dálkovým způsobem či přímo v badatelně archivu.“
Tímto se tato změna dává badatelské veřejnosti na vědomí a z provozních důvodů je
zapotřebí se výše uvedeným řídit.
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