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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

MÍSTO:

Madrid, Španělsko

ÚČEL CESTY:

Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for
Archival Research) a projektu CO:OP konaném v Madridu ve Španělsku ve

dnech 23 – 25. 10. 2017
ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Jitka Křečková, vedoucí 1. oddělení Národního archivu
PhDr. Alena Pazderová, archivářka 1. oddělení Národního archivu
ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Jitka Křečková, PhDr. Alena Pazderová
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Fakulta geografie a historie Complutense
university v Madridu, Calle del Prof. Aranguren, 28040 Madrid
TRVÁNÍ CESTY: 22.-25.10.2017
DATUM VYHOTOVENÍ: 31.10.2017
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
ČÁST VŠEOBECNÁ:
Ve dnech 22. – 25. 10. 2017 jsme vykonaly služební cestu do Madridu ve Španělsku. V neděli
22. 10. 2017 v 11,10 hodin jsme odletěly z Letiště Václava Havla v Praze na letiště Adolfo
Suarez Baraja v Madridu, kam jsme přiletěly se zpožděním ve 14,45. Zpáteční let z Madridu
do Prahy proběhl ve středu 25. 10. 2017 v době od 14,55 do 17,40 hodin. Ubytovány jsme
byly 3 noci v hotelu Leonardo v Madridu. Zasedání se konalo ve dnech 22. – 24. 10. 2017 na
fakultě geografie a historie Complutense university v Madridu, Calle del Prof. Aranguren,
28040 Madrid, a 25.10.2017 v Regionálním archivu městské komunity v Madridu, Ramirez
de Prado 3, 28045 Madrid. Náklady na cestu byly hrazeny z rozpočtu projektu CO:OP.

ČÁST ODBORNÁ :
V pondělí 22. 10. 2017 jsme se zúčastnily jednání představenstva spolku ICARUS,
které se konalo v době od 10,00 do 11,30 hodin. Na jednání bylo rozhodnuto o přijetí spolku
ICARUS do Istarské archivní společnosti (Istarsko arhivstičko društvo). Dále bylo
rozhodnuto o přijetí nových členů do ICARU, a to Univerzity v Bělehradě a Historického
městského archivu v Ljubljaně. Dalším bodem jednání byla úprava členských kategorií a bylo
dohodnuto vypracovat dodatek o zrušení kategorie C, tzv. mimořádných členů, která nemá
opodstatnění. Na příštím generálním zasedání ICARU se bude hlasovat o automatickém
přesunutí těchto členů do členské kategorie A.
Dále byli členové představenstva informováni o budoucí účasti a přípravě projektu
Time Machine. Thomas Aigner se stal členem konsorcia projektu Time Machine. Aby mohl
být ICARUS přijat do projektu, bylo nutné složit částku 10 000 Euro. Skupina členů ICARU
na tento účastnický poplatek přispěla. Každý z členů spolku ICARUS se může stát
asociovaným partnerem Time Machine, což je velmi důležité pro rozšíření projektu a
vytvoření sítě paměťových institucí. O vyjádření budou členové požádáni formou e-mailu.
V současné době je Time Machine zaměřen na počítačový aspekt. Ústřední otázkou projektu
je, jakým způsobem může archivní výzkum změnit denní život Evropanů v budoucnosti?
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Finští kolegové iniciovali vytvoření dotazníku, do kterého by členové spolku
zapisovali své aktivity, čímž by mohla být zjednodušena výměna zkušeností a spolupráce
mezi jednotlivými institucemi. Dále byla schválena nominace dr. Aleny Pazderové na čestné
členství ve spolku. Čestné členství bude Aleně Pazderové uděleno na příštím zasedání
v Helsinkách.
Od 12,30 do 15.30 hodin se konala první část mezinárodní konference „The
Age of Digital Technologies: Documents, Archives and Society“, kterou zahájili Laura
Fernández Fernández, viceděkanka pro výzkum a institucionální a zahraniční vztahy fakulty
geografie a historie, Severiano Hernández Vicente ze Subdirección General de los Archivos
Estatales, Manuel Salamanca z univerzity v Madridě a Thomas Aigner, prezident
mezinárodního centra ICARUS. Následovaly prezentace španělských a portugalských kolegů
týkající se digitalizace dokumentů, národních i mezinárodních iniciativ k e-dokumentům a
systémům řízení, ke španělskému archivnímu portálu apod. O projektu Time Machine
v Budapešti pohovořil András Sipos z městského archivu v Budapešti a Thomas Aigner o
záměrech spolku ICARUS účastnit se projektu Time Machine.
V 15.30 hodin byl zahájen „Companies Market“, na kterém prezentovaly svoje
skenovací zařízení firmy ImageWare Austria, TREVENTUS Mechatronics GmbH a
Xpectraltek.
Po krátké přestávce v 17,30 hodin byla zahájena slavnost 15.letého výročí projektu
Monasterium. Daniel Jeller z mezinárodního centra ICARUS a Martina Bürgermeister
z Univerzity v Grazu připravili krátkou komentovanou prezentaci k historii projektu, kterou
doprovázela diskuse u kulatého stolu. Diskusi moderovali zakladatelé projektu Thomas
Aigner a Karl Heinz. Ke kulatému stolu byli přizváni Jitka Křečková z Národního archivu,
Antonella Ambrosio z Neapolské univerzity, Georg Vogeler z Univerzity v Grazu a Gerhard
Immler z Bavorského státního archivu.
V úterý 24. 10. 2017 od 8.30 hodin pokračovala konference dalším blokem referátů
k pořádání elektronických dokumentů, zpřístupňování archivů v digitálním věku apod. Csaba
B. Stenge z městského archivu v Tatabánye přednesl referát o záchranných pracích na
iráckých křesťanských rukopisech, které provádí pracovní skupina za ICARUS. Poslední
referáty z bloku se týkaly zpřístupnění středověkých register francouzské královské kanceláře
(Dominique Stutzmann), Topotéky ve Vilijun (Vlatka Lemić) a evropského archivního
portálu APE (Ana María López Cuadrado, manažerka projektu za Španělsko). Poté
následovala exkurze do generálního archivu madridské univerzity.
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Ve 14,00 paralelně proběhla jednání sekcí projektu CO:OP - WP4 (CreativePedagogical Approachew to Open Archives), WP3 (Triggering Sensibility Towards Private
Collections – „Topotheque“) a WP7 (Development of Technical Tools Boosting Audience
Development/Content Preparation). V 16 hodin následovala administrativní schůze projektu
CO:OP.
Ve středu 25.10.2017 v 9,30-11,30 hodin proběhlo v regionálním archivu městské
komunity v Madridu pracovní setkání týkající se přípravy nového projektu, který je zamýšlen
jako další projekt po ukončení projektu CO:OP. Název projektu zatím nebyl definitivně
stanoven. Dokumentace k projektu musí být připravena do konce roku 2017, projekt bude
podán po vánočních svátcích.
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