Oznam o otvorení bádateľne Archívu mesta Bratislavy v obmedzenom režime od 03. 05. 2021
Oznamujeme bádateľskej verejnosti, že v súlade s hygienickými opatreniami vydanými Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na základe usmernenia odboru archívov a registratúr
SVS MV SR č. SVS-OAR1-2021/009403-002 z 20. 04. 2021 je bádateľňa Archívu mesta Bratislavy znovu
otvorená v obmedzenom režime za týchto podmienok:
1. Vzhľadom na možné riziko nákazy koronavírusom sa bádateľom odporúča zvážiť samotnú potrebu
návštevy archívu ešte pred rezervovaním si termínu na štúdium.
2. Vstup do archívu a pobyt v bádateľni je možný len s negatívnym testom nie starším ako 7 dní a len
s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
3. Otváracie hodiny bádateľne sú v pondelok, stredu a štvrtok od 9.00 – 16.00 hod.
4. Podmienky rezervácie termínu na štúdium:
- rezervácie na štúdium možno podávať telefonicky (tel. č. 02 59 356 811 alebo 815) alebo emailom (archiv@bratislava.sk) na archívom stanovené termíny a čas; rezervácia je platná až
po jej potvrdení archívom
- v písomnej žiadosti uvádzajte okrem presnej identifikácie archívnych dokumentov
aj telefonický kontakt
- Na termín a čas nevzniká nárok, bude záležať od aktuálnej obsadenosti bádateľne
a schopnosti pripraviť archívne dokumenty na daný termín
- o zrušení rezervácie treba informovať vopred (minimálne s 24 hodinovým predstihom)
- rezervovať si možno vždy iba 1 termín; nasledujúci termín si možno rezervovať až po
ukončení bádania v aktuálne rezervovanom termíne
5. Preštudované archívne pomôcky, dokumenty a knihy treba odložiť na vyhradené miesto.
6. Vzhľadom na potrebu uloženia preštudovaných archívnych dokumentov a kníh do karantény budú
tieto k dispozícii ďalším bádateľom až po 5 dňoch od ich posledného predloženia.
7. V priestoroch archívu a bádateľne je dovolené využívať len tie odkladacie plochy, sedieť alebo inak
využívať priestory na štúdium, ktoré určia pracovníci archívu.
8. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi personálu bádateľne archívu.
9. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek
spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.
10. Archív si vyhradzuje právo na úpravu podmienok podľa prevádzkových potrieb a aktuálnej
situácie.
11. Bádateľňa archívu je v čase prevádzky dezinfikovaná prostredníctvom germicídneho žiariča.

