
Digitalizované fondy

Compiled Feb 24, 2020 11:50:11 AM by Document Globe ®   1

V Archivu Univerzity Karlovy byly dosud digitalizovány archiválie z fondů:

• Listiny I. (inv. č. 3–105)
• Listiny II. (inv. č. 1–119)
• Matriky (inv. č. M4, M6–M9, M12, M15, M19, M22, M34, M39, M57, M63, M64)
• Rukopisy A (inv. č. A13b, A14a, A14b, A23, A31-I., A31-II., A31-III., A31-IV., A32-I., A32-II., A32-III., A32-IV., A58-

I., A58-II., A58-III., A152 )
• Matriky Univerzity Karlovy 1882–2013 (inv. č. 1–10 a 17, matriky doktorů)
• Matriky Německé univerzity v Praze 1882–1945 (inv. č. 1–7, matriky doktorů)
Všechny digitální kopie jsou badatelům k dispozici na počítači ve studovně AUK. Zároveň jsou všechny listiny
zpřístupněny on-line na stránkách projektu   Monasterium  a rovněž v   Digitálním repozitáři UK .

V současné době Archiv Univerzity Karlovy ve spolupráci s   Ústavem výpočetní techniky UK  realizuje digitalizační
projekt   Studenti pražských univerzit 1882–1945 . Jeho cílem je je zpřístupnit v digitální podobě materiály vztahující se
ke studentům pražských univerzit z let 1882–1945. Jedná se o badatelsky nejžádanější část fondů Archivu Univerzity
Karlovy, z níž je možné získat informace o cca 150 tisících posluchačů, velmi často významných osobnostech, které
studiem na pražských univerzitách prošly. V současné době jsou zpřístupněny:
•   matriky doktorů české univerzity ,
•   matriky doktorů německé univerzity ,
•   knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při Právnické fakultě Německé univerzity v Praze ,
•   knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při Právnické fakultě Univerzity Karlovy ,
•   knihy zkušebních protokolů farmaceutických zkoušek české Karlo-Ferdinandovy univerzity a Univerzity Karlovy ,
•   knihy zkušebních protokolů farmaceutických zkoušek Německé university v Praze ,
•   knihy zkušebních protokolů zkušební komise pro učitelství Německé university .
Ve všech záznamech je možné   vyhledávat podle jmen a dalších údajů .

http://monasterium.net/mom/CZ-UKP/archive
http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=collections&collection_id=2133
http://uvt.cuni.cz
http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/books/bs/1531715692133246/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/books/bs/1201577654060565/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/books/bs/1280817247407970/?lang=cs
http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/books/bs/1426993151127177/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/books/bs/1634390858627940/?lang=cshttps://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/books/bs/1634390858627940/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/books/bs/1099047096422643/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/books/bs/1761690260266150/?lang=cs
https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/search/se/?lang=cs&act=se&PNarcPublicPersonSearchList=1&PSarcPublicPersonSearchList=10&SOarcPublicPersonSearchList=0order_prijmeni|0order_jmeno

