
Das Projekt wurde durch die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat gefördert.
Tento projekt byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti. www.btha.de

Bayerisch-Tschechisches Vokabular für Burgen- und  
Bauforschung
Bavorsko-český slovník pojmů z oblasti kastelologie a
stavebně-historického výzkumu

Nicht nur in der Sprache lassen sich  
gemeinsame Wurzeln der
bayerisch-tschechischen
Geschichte finden. Auch die
Geschichte vieler historischer  
Bauten in der Grenzregion  
zwischen Bayern und Böhmen fußt  
in einer gemeinsamen  
Vergangenheit.
Insbesondere die Burgen, Klöster
und Handelswege der  
Nachbarregionen können als  
Zeugnisse einer überregionalen  
Vernetzung gesehen werden,  
welche über Jahrhunderte bestand  
und bis heute ihre Spuren in  
Architektur und Kulturlandschaft  
hinterlässt.
Die Auseinandersetzung mit
diesem materiellen Kulturerbe

kann Basis für wissenschaftlichen  
Austausch und gemeinsame  
Projekte sein. In der  
Interdisziplinären Zusammenarbeit  
der Projektpartner in den  
Universitäten in Bamberg, Budweis  
und Passau entsteht ein  
mehrsprachiges Fachvokabular, das  
für den Bereich der Archäologie,  
Denkmalpflege und Bauforschung  
das Fundament für eine synchrone  
Bearbeitung von Datensätzen in  
Bayern und Böhmen bilden soll, um  
langfristig die historische  
Vernetzung der beiden Länder,  
welche im baulichen Erbe bis heute  
ablesbar ist, im digitalen erfass-
und erfahrbar zu machen.
Vor allem durch die digitale
Verarbeitung von Daten, haben sich

die Vernetzungsmöglichkeiten von  
Informationen vervielfacht
und bieten so in den
kulturhistorischen Wissenschaften  
neue Methoden zur  
Kontextualisierung
von Befunden.
Insbesondere die Linked-Open-
Data-Technologien des Semantic  
Web liefern den  
Fachwissenschaften weitreichende  
Perspektiven zur Modellierung  
gemeinsamer Wissensnetze.
Das Semantic Web setzt vor allem  
Ressourcen miteinander in  
Beziehung. Dazu dienen Normdaten  
in Form von sogenannten  
kontrollierten Vokabularen, welche  
den Bedeutungsgehalt von digitalen  
Objekten eindeutig definieren.
Durch das Hinterlegen des  
mehrsprachigen Fachvokabulars in  
der Gebäudedatenbank MonArch  
soll es in zukünftigen Projekten in  
Forschung und Lehre möglich  
werden, dass Studierende aus  
Bayern und Tschechien aus den  
Fachbereichen Kunstgeschichte,  
Archäologie, Bauforschung oder  
Restaurierungswissenschaft in ihrer  
jeweiligen Mutterprache an  
denselben Bauwerken arbeiten,  
Gebäudestrukturen, Informationen  
zur Baugeschichte sowie Befunde  
erfassen und dadurch gemeinsame  
Forschungsergebnisse erzielen.

Eine digitale Ontologie zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit

Etablierte Fachbücher und -vokabulare dienen als  
Arbeitsgrundlage. (Foto: Arera-Rütenik 2020)  
Tvorba digitální ontologie vychází ze základní  
odborné literatury a slovníků pojmů

Im Digitalen werden die Fachtermini mit  
Definitionen, Übersetzungen und Zitaten zu einem  
gemeinsamen Wissenspool zusammengetragen
V digitálním prostředí se odborné pojmy provázané  
s definicemi, překlady a citáty proměňují ve  
společný fond poznatků a vědomostí

Výzkum tohoto hmotného
kulturního dědictví je vhodným
východiskem pro přeshraniční
odbornou spolupráci a společné
projekty.
Aby je v budoucnu nebrzdila jazyková
bariéra, vzniká nyní v součinnosti
univerzit v Bamberku, Českých
Budějovicích a Pasově vícejazyčný
odborný slovník pro oblast
archeologie, památkové péče a
stavebně-historického výzkumu, který
se snaží postihnout nejen jednotlivé
pojmy, ale i jejich vzájemné vztahy a 
hierarchie. Tato sémantická síť by
následně měla umožňovat synchronní 
zpracování dat na české i bavorské
straně a stát se jakýmsi digitálním
odrazem i obrazem společného
architektonického dědictví a tím
i historické provázanosti obou zemí.
Především díky digitálnímu
zpracování dat lze lépe znázornit
komplexnost vztahů mezi jednotlivými
informacemi, což v řadě kulturně-
historických disciplín podnítilo vznik
nových metod kontextualizace
nálezů. Zejména technologie linked 
open data  sémantického webu skýtá
řadu možností a perspektiv modelace
společných, hustě propojených sítí
poznatků. Sémantický web
strukturuje a propojuje především
zdroje pomocí standardizovaných
formátů v podobě tzv. řízených
slovníků, které jednoznačně definují
významy digitálních objektů.
Vytvoření vícejazyčného odborného
slovníku v databázi nemovitých
kulturních památek MonArch by mělo
v budoucnu umožnit efektivnější
spolupráci v rámci výzkumných a 
pedagogických projektů – např. čeští
a bavorští studenti Dějin umění, 
Archeologie, Dějin architektury a 
památkové péče, Restaurátorství a 
řady dalších oborů budou moci ve 
svém jazyce získávat informace o
konkrétní stavbě (popis objektu, 
stavební vývoj, nálezové situace
apod.) a současně paralelně  
pracovat s kolegy ze sousední země  
na nějakém společném úkolu.

Nejen v jazyce se zrcadlí vzájemné  
vlivy a společné kořeny česko-
bavorské historie – i historie řady  
stavebních památek v příhraničním  
prostoru je neodmyslitelně spjatá se  
společnou minulostí obou  
sousedních zemí.
Zejména hrady, kláštery a obchodní
komunikace jsou cennými doklady  
propojenosti obou regionů a  
přeshraničních vlivů, které po staletí  
utvářely česko-bavorský prostor a  
jejichž stopy jsou dodnes čitelné
v architektuře i kulturní krajině.
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