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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

MÍSTO: Tartu, Estonsko
ÚČEL CESTY: Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for
Archival Research) a projektu CO:OP konaném v Tartu v Estonsku ve dnech 29.– 31. 5. 2017
ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Jitka Křečková, vedoucí 1. oddělení Národního archivu
Mgr. Kateřina Zenklová, archivářka 1. oddělení Národního archivu

ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Jitka Křečková, vedoucí 1. oddělení Národního archivu
Mgr. Kateřina Zenklová, archivářka 1. oddělení Národního archivu

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Národní archiv Estonska

TRVÁNÍ CESTY: 28. 5. – 1. 6. 2017
DATUM VYHOTOVENÍ: 7.6.2017
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Ve dnech 28. 5. – 1. 6. 2017 jsme vykonaly služební cestu do Tartu v Estonsku. V neděli 28.
5. 2017 ve 12.00 hodin jsme odletěly z Letiště Václava Havla v Praze do Helsinek – Vantaa,
(přílet 15.05) a ve 21.05 hodin jsme pokračovaly do Tartu, kam jsme doletěly v 21.55 hodin.
Zpáteční let z Tartu do Helsinek proběhl ve čtvrtek 1. 6. 2017 v době od 12.15 do 13.00 hodin
a z Helsinek do Prahy v době od 16.15 do 17.20 hodin. Ubytovány jsme byly 4 noci v hotelu
Pallas v Tartu. Zasedání se konalo ve dnech 29. – 30. 5. estonském Národním archivu,
Nooruse 3, Tartu, a 31.5. v estonském Národním muzeu, Muuseumi tee 2 v Tartu. Náklady na
cestu byly hrazeny z rozpočtu projektu CO:OP.

ČÁST ODBORNÁ :
V pondělí 29. 5. 2017 se Mgr. Křečková zúčastnila jednání představenstva spolku ICARUS,
které se konalo v době od 9.00 do 10.30 hodin. Na jednání bylo rozhodnuto o přijetí nových
členů spolku, kterými jsou Fondazione ilCartastorie (IT), The Forensic Computational
Geometry Laboratory at the IWR, Heidelberg University (DE), Istorijski Arhiv Pozarevac
(SRB), Stichting Archives Portal Europe Foundation a ANAI - l’Associazione nazionale
archivistica italiana. Dalším bodem jednání bylo stanovení výše členských příspěvků. Návrh
nového modelu členských příspěvků přednesl Thomas Aigner. Jejich navýšení umožní
stabilnější finanční základnu spolku ICARUS, nezávislou na EU. Členové v kategorii A
budou nově platit 100 Euro ročně, členství v kategorii B bude navýšeno ze 400 na 500 Euro.
Protože někteří členové spolku v kategorii A mohou mít s placením ročního příspěvku
administrativní problémy, bylo dohodnuto, že v případě účasti na projektu zastřešeném
spolkem budou jako dosud na provoz spolku přispívat 5% z rozpočtu projektu. Dalším bodem
jednání byl spolek ICARUS4all. V současnosti má tento spolek 7 firemních partnerů ve třech
kategoriích dělených podle výše příspěvku: v kategorii „parchment“ jsou to firmy ImageWare
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Austria GmbH (AT) a Arcanum Database Ltd. (HU), v kategorii „papyrus“ Compass-Verlag
GmbH (AT), AUGIAS-Data GmbH (DE) a Wilhelm Jungmann & Neffe (AT) a v kategorii
„paper“ Oberbank AG St.Pölten (AT) a Qidenus Technologies GmbH (AT). K dnešnímu datu
má spolek 506 plných členů. Dále byli členové představenstva seznámeni s aktivitami spolku
ICARUS4all v roce 2016. Na rok 2017 připadá 15. výročí portálu Monasterium a na rok 2018
10. výročí spolku ICARUS. Proto představenstvo rozhodlo o oslavě 15. výročí Monasteria 22.
– 23. 9. 2017 v Melku. Vznik spolku ICARUS bude oslaven na 22. schůzi, která se bude
konat v září 2018 v Neapoli.
Od 11.00 do 12.30 hodin se konalo generální zasedání spolku ICARUS, na kterém byli
členové spolku informováni o nových členech, dále o vylepšení dosavadního portálu
Matricula a o současném stavu projektu Topotéka a spolku ICARUS4all. Dále zazněly zprávy
o hospodaření a kontrolní a hlasováním bylo rozhodnuto o navýšení členských příspěvků.
Důležitým bodem programu byla volba nového představenstva spolku. Za Národní archiv
v představenstvu zůstávají Mgr. Jitka Křečková a PhDr. Alena Pazderová.
Ve 14.00 hodin byla zahájena konference „CO:OPerative Estonia“, kterou uvedl
Carlos Vargas Alvarez del Castillo, specialista estonského e-governmentu, velmi zajímavou
přednáškou o estonské evoluci v kybernetickém věku, která se týkala estonského státního
systému elektronických dokumentů. Další referáty přednesli národní archivář Priit Pirsko a
prezident spolku ICARUS Thomas Aigner. V 16.00 hodin následoval blok přednášek
litevských kolegů k problematice mezinárodní spolupráce litevských archivů. Po ukončení
konference estonští kolegové uspořádali prohlídku Národního archivu, který sídlí v nové
archivní budově postavené v letech 2015 – 2017. Budova byla oficiálně otevřená 1.2.2017. Po
prohlídce nové budovy následovala slavnostní recepce.
V úterý 30. 5. 2017 od 9.10 hodin pokračovala konference dalším blokem referátů
estonských kolegů, který se týkal online přístupu estonského Národního archivu a jeho
crowdsourcingových aktivit. V dalším bloku od 11.00 hodin zazněly referáty o zpracovávání
pramenů britské knihovny a Národního archivu UK formou tagování, o digitálních
možnostech při průzkumu a opravě oltáře estonského sochaře Christiana Ackermanna v
Tallinu a o současných možnostech digitalizace pečetí. V 13.30 paralelně proběhla jednání
sekcí WP4 a WP7 projektu CO:OP, následoval workshop o topotéce Muzea zemědělských
věd v Itálii. V 15.30 hodin začalo pracovní setkání týkající se přípravy nového projektu
Claustra Aperta, který je zamýšlen jako další projekt po ukončení projektu CO:OP. Na
schůzce bylo dojednáno, že projekt bude mít 10 partnerů, hlavním partnerem bude Diecézní
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archiv v St. Pölten. Žádost do Bruselu se bude podávat v říjnu 2017. Pokud bude projekt
přijat, začne probíhat od 1.12.2018. Zamýšlen je jako čtyřletý. Členěn bude na tři balíčky WP1 - users, WP2 - tools a WP3 - content. Národní archiv jako jeden z partnerů bude
zastřešovat Královskou kanonii premonstrátů na Strahově, Benediktinské arciopatství v
Břevnově a Moravský zemský archiv v Brně jako asociované partnery. Thomas Aigner
požádal partnery o zaslání návrhů rozpočtů a aktivit do 15.6.2017. Od 17.00 hodin byla
estonskými kolegy zorganizovaná prohlídka města a volejbalové utkání.
Ve středu 31.5.2017 proběhla administrativní schůze projektu CO:OP, na které byly
projednány organizační a finanční záležitosti a byly zhodnoceny průběžné zprávy
jednotlivých partnerů za rok 2016. Na závěr zasedání uspořádali pracovníci estonského
Národního archivu prohlídku estonského Národního muzea.
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