Vážení badatelé,
rádi bychom vás tímto seznámili se systémem digitalizace a zveřejňování matrik v roce 2012, který
bude oproti předchozímu období poněkud jiný.
V období od června 2010 do prosince 2011 probíhalo zpřístupňování digitalizovaných matrik
dvoukolejně. Postupně jsme zveřejnili všech bezmála 3500 svazků, které byly v uplynulých letech
digitalizovány z mikrofilmů (především matriky starší a fyzicky poškozené). Další matriky jsme začali
doplňovat přímou digitalizací z originálů, a to abecedně podle farností. Ke konci roku 2011 jsme tak
překročili hranici 4000 digitalizovaných svazků, přičemž u 41 katolických farností byla zdigitalizována
kompletní řada matrik.
S digitalizací mikrofilmů už do budoucna nepočítáme a nadále se budeme soustředit pouze na
digitalizaci přímou. Tempo zveřejňování dalších matrik se tedy poměrně výrazně zpomalí, nicméně
přibývat už budou pouze skeny v maximální kvalitě.
Od počátku roku 2012 upouštíme od abecedního systému digitalizace (dokončeno však bude
písmeno B) a budeme se soustředit především na kompletování farností. Zároveň budeme brát
zřetel na regionální vazby a postupně pokrývat jednotlivé oblasti a mikroregiony.
Po provedené analýze dosavadního stavu bylo vybráno 75 katolických farností, jejichž dosud
nezveřejněné matriky budou v roce 2012 digitalizovány. Klíčem k jejich výběru byl předpoklad rychlé
kompletace celé řady matrik. Volba tedy padla na farnosti obsahující malý počet svazků, resp.
farnosti, jejichž matriky už z větší části digitalizovány byly a zbývá doskenovat jen menší část.
V úvahu jsme brali také úzké vazby mezi některými farnostmi (např. Bezdědice-BE – Hostomice;
Benešov – Václavice; Grunta – Kaňk apod.), stejně jako fyzický stav a rozměry matrik. Vzhledem k 70.
výročí vyhlazení Lidic, které připadá na tento rok, jsme navíc do plánu digitalizace zařadili také
matriky katolické farnosti Lidice.
Účelem tohoto systému je, aby v krátké době bylo kompletně zdigitalizováno co nejvíce farností.
Následně už budeme postupovat podle jednotlivých oblastí. Jako první přijde ještě v roce 2012 na
řadu Mnichovohradišťsko, jelikož v tomto regionu už několik farností kompletně digitalizováno je. O
dalším postupu bude rozhodnuto v průběhu tohoto roku.
Nevylučujeme, že v průběhu roku dojde v plánu digitalizace matrik k mírným změnám. Plán je
koncipován tak, aby bylo reálné jej splnit, pokud nedojde k nějakým nepředvídaným negativním
událostem. Rádi bychom naopak byli, kdyby se podařilo zdigitalizovat ještě větší množství matrik.
Jsme si vědomi, že mnozí badatelé budou zklamáni z toho, že „jejich“ farnost nebyla do plánu na rok
2012 zařazena. Digitalizace sbírky více než 10 tisíc matrik je však procesem dlouhodobějším a nelze
všechny požadavky uspokojit naráz. Veškeré dosud nedigitalizované matriky budou nadále
předkládány k osobnímu a bezplatnému studiu v badatelně našeho archivu.
Předpokládáme, že nově digitalizované matriky se budou na internetu objevovat zhruba ve
dvouměsíčních intervalech. Závazné termíny však stanovovat nebudeme, jelikož je ve hře příliš
mnoho faktorů, které mají na digitalizaci a zveřejňování matrik vliv. S předstihem však budeme
prostřednictvím aktualit na Acta Publica informovat, které farnosti se v další periodě budou
digitalizovat.

Kompletně digitalizované farnosti – dosavadní stav a plán na rok 2012 (podle okresů)

Okres BENEŠOV
digitalizováno 2010/11: Arnoštovice, Bělice, Benešov, Borovnice, Čechtice, Červený Újezd
plán 2012:

Bystřice, Jankov, Neveklov, Václavice, Vysoký Újezd, Zlaté Hory-Kamberk,
Živohošť

Okres BEROUN
digitalizováno 2010/11: Beroun, Bezdědice, Borek, Budňany-Karlštejn, Cerhovice
plán 2012:

Hostomice, Neumětely

Okres KLADNO
digitalizováno 2010/11: Bratronice, Budenice, Buštěhrad
plán 2012:

Hnidousy, Hobšovice, Hořešovice, Lidice, Svárov

Okres KOLÍN
digitalizováno 2010/11: Žiželice
plán 2012:

Grunta, Křečhoř, Nová Ves, Ohaře

Okres KUTNÁ HORA
digitalizováno 2010/11: Bohdaneč, Bykáň, Církvice, Křesetice, Žleby
plán 2012:

Červené Janovice, Čestín, Kaňk, Kluky, Košice, Petrovice II, Vlkaneč

Okres MĚLNÍK
digitalizováno 2010/11: Cítov, Čečelice
plán 2012:

Hořín, Chorušice, Kadlín, Nebužely, Nelahozeves, Pšovka, Řepín, Šemanovice

Okres MLADÁ BOLESLAV
digitalizováno 2010/11: Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezdědice,
Bezno, Boseň, Březina, Březno
plán 2012:

Bukovno, Dolní Bousov, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Luštěnice,
Mnichovo Hradiště, Mukařov, Rejšice, Řitonice, Všeborsko, Žerčice

Okres NYMBURK
digitalizováno 2010/11: Běrunice, Bošín, Bříství, Žitovlice
plán 2012:

Činěves, Dymokury, Hrubý Jeseník, Loučeň, Mcely, Sány

Okres PRAHA-VÝCHOD
digitalizováno 2010/11: Brandýs nad Labem
plán 2012:

Čelákovice, Vyšehořovice

Okres PRAHA-ZÁPAD
digitalizováno 2010/11: plán 2012:

Horní Mokropsy, Noutonice, Trnová

Okres PŘÍBRAM
digitalizováno 2010/11: Bohutín, Borotice, Březnice, Březové Hory, Bubovice
plán 2012:

Drahenice, Chraštice, Maková, Nechvalice, Petrovice, Zalužany

Okres RAKOVNÍK
digitalizováno 2010/11: Podbořánky
plán 2012:
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Čistá, Jesenice, Kounov, Křivoklát, Lišany, Lužná, Městečko, Nezabudice,
Olešná, Rousínov, Skryje, Srbeč

