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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

M Í S T O : Visby, Švédsko

Ú Č E L C E S T Y : Účast na zasedání mezinárodního spolku International Centre for
Archival Research (ICARUS) a projektu EU Community as Opportunity (CO:OP)

Ú Č A S T N Í C I C E S T Y : Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová

Z P R Á V U P O D Á V Á : Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová

NAVŠTÍVENÉ

I N S T I T U C E : Riksarkivet Visby

T R V Á N Í C E S T Y : 22. – 26. 5. 2016

D A T U M V Y H O T O V E N Í : 16. 6. 2016

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. – 26. 5. 2016 jsme vykonaly služební cestu do Visby ve Švédsku. V neděli 22.
5. 2016 v 9.30 hodin jsme odletěly z Letiště Václava Havla v Praze do Stockholmu – Arlanda,
(přílet 11.20) a ve 14.55 hodin jsme pokračovaly do Visby, kam jsme doletěly v 15.40 hodin.
Zpáteční let z Visby do Stockholmu proběhl ve středu 25. 5. 2016 v době od 19.10 – 20.00
hodin. Služební cestu jsme přerušily ve Stockholmu 26. 5. v 8.00 hodin ráno a ve dnech 26. a
27. 5. jsme čerpaly řádnou dovolenou. Do Prahy jsme odletěly v sobotu 28.5. ve 14.55 hodin
(přílet 16.45 hodin). Ubytovány jsme byly 3 noci v hotelu Clarion ve Visby a 1 noc v hotelu
Castle House Inn ve Stockholmu. Zasedání se konalo ve dnech 23. – 25. 5. Částečně
v Krukmakarens hus a částečně v Riksarkivet ve Visby. Náklady na tuto cestu byly hrazeny z
rozpočtu projektu CO:OP.

ČÁST ODBORNÁ:
V pondělí 23. 5. 2016 se Mgr. Křečková zúčastnila jednání představenstva spolku ICARUS,
které se konalo v době od 9.00 do 10.30 hodin v Krukmakarens hus v centru Visby. Na
jednání bylo rozhodnuto o přijetí nových členů spolku, kterými jsou Oddělení divadelních
studií na Univerzitě v Peloponnesu v Řecku, reprezentující projekt „ARCH – Archival
Research and Cultural Heritage: The Theatre Archive of Societas Raffaello Sanzio“, dále
Ukrajinský státní archiv v Oděse a Centre Numérique des Manuscrits Orientaux en Irak. Dále
se diskutovalo o spolupráci spolku s firmou Quidenus, F. Roberg z Hessenského státního
archivu v Marburgu pohovořil o dvou probíhajících projektech ve spolupráci s touto firmou,
se kterou mají velmi dobré zkušenosti. Ředitel Diecézního archivu v Pasově dr. Herbert
Wurster sdělil, že mnoho archivů v Německu dalo svá data firmě „Ancestry“, která je velmi
silná na německém trhu, ale nyní je nespokojeno, protože firma vlastní autorská práva
k digitálním dokumentům. Potvrdil, že s firmou Quidenus se spolupracuje mnohem lépe,
firma žádá pouze licenční práva a otevírá tím nové trhy. Co se týče spolku ICARUS, zůstane
otevřený vůči dalším firmám kvůli získávání prostředků, avšak zatím není nutné uzavřít
oficiální smlouvu s firmou Quidenus, protože požadavky na tento druh digitalizačního modelu
jsou v tuto chvíli nízké. Z debaty o tom, jakými způsoby získávat finanční podporu na činnost
spolku vzešla myšlenka na založení „trhu firem“. Během společných schůzí spolku, avšak
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nezávisle na nich, by mohly vybrané firmy prezentovat své služby. První „trh firem“ bude
zorganizován během příští schůze spolku v Budapešti na podzim roku 2016.
Dalším

bodem

jednání

byla

problematika

členských

kategorií

v souvislosti

se

zajištěním dostatečných finančních prostředků na činnost spolku. Od dubna 2015 vzrostl
počet členů v kategorii A na 98, v kategorii B na 26, v kategorii C na 5 (jejich členství již
představenstvo schválilo) a v kategorii „zvláštní členství“ na 9. Tzv. spících členů je 19.
Vedení spolku zašle dopisy členům B se žádostí o vysvětlení, proč si zvolili tuto kategorii,
členové v kategorii A budou vyzváni o přehodnocení svého rozhodnutí a o případnou změnu
na B. Variantou pro ně může být členství v přátelském spolku ICARUS4all, kde se platí
minimální členské příspěvky. Tzv. spící členové budou kontaktováni a požádáni o konečné
rozhodnutí. Za domácí úkol dostal každý člen představenstva zaslat seznam firem, které by
mohly být vyzvány k prezentaci ma „trhu firem“ v Budapešti.
Sonja Burger dále informovala o spolku ICARUS4all, který má cca 500 členů a jejich počet
pomalu roste. Většina nových členů přichází prostřednictvím projektu Matricula. Na závěr
seznámil Przemysław Wiszewski přítomné se založením nové virtuální sítě středověkých
dokumentů v Polsku s názvem Carmen.
V době od 10.30 do 12.00 hodin se konalo generální zasedání spolku ICARUS, na kterém
Thomas Aigner, Karl Heinz, Daniel Jeller, Herbert Wurster a další přednesli zprávy o činnosti
spolku a o současném stavu projektů Monasterium a Topotéka, dále zprávy o hospodaření a
kontrolní.
Ve 13.00 hodin byla zahájena konference „Transparency – Accessibility – Dialogue. How a
creative archival landscape can effect society“, kterou zahájili Björn Jansson, starosta regionu
Gotland, Jan Ostergren z Národního archivu Švédska, Thomas Aigner, prezident spolku
ICARUS, Maria Larsson Ostergren a Gunilla Nordström z Národního archivu Švédska. Poté
následoval blok přednášek švédských kolegů k problematice švédského archivnictví, národní
archivní databáze, zpřístupňování archivního materiálu apod. Po ukončení konference v 16.30
hodin se mohli zájemci zúčastnit organizované prohlídky města. V 18.30 byli účastníci
zasedání přijati guvernérkou hrabství Gotland, paní Cecilií Schelin Seidegärd, v její rezidenci.
Poté následovala slavnostní večeře v hotelu Clarion.
V úterý 24. 5. 2016 od 8.30 hodin pokračovala konference dalším blokem referátů švédských
kolegů, ve kterém přítomné zaujal mj. referát k problematice využívání archivních zdrojů při
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výchově studentů, referát týkající se výroby tapet na základě studia archivního materiálu a
další.
Ve 14.00 hodin v Provinčním archivu ve Visby začalo zasedání partnerů projektu Community
as Opportunity, the creative archives´and users´network (zkráceně CO:OP). Paralelně
probíhala jednání pracovních skupin WP5 a WP4. My jsme se zúčastnily jednání skupiny
WP4, na které byl prezentován film studentů gymnázia ve Visby. Kerstin Muff a Thomas
Aigner informovali o aktivitách pracovní skupiny co se týče filmování v rámci tzv.
Adventures in Archives. Co se týče aktivit Národního archivu v rámci této skupiny, 14. 6.
proběhne exkurze studentů Lauderovy školy v 1. oddělení, jejímž výsledkem by měl být náš
příspěvek do „filmotéky“ projektu CO:OP.

V 15.00 hodin paralelně proběhlo jednání

pracovní skupiny WP7 a jednání k projektu ClAp! Claustra Aperta. Kateřina Zenklová se
zúčastnila zasedání WP7 a informovala přítomné o plánovaných digitalizačních pracích v
olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě a dalších archivech a o průběhu digitalizace
pečetí Archivu České koruny. Jitka Křečková se zúčastnila jednání o projektu Claustra
Aperta, který je plánovaný jako následující projekt po ukončení projektu CO:OP.
V 16.30 hodin jsme se zúčastnily jednání pracovní skupiny WP3 k projektu Topotéka. Co se
týče činnosti Národního archivu, byly zpřístupněny 2 topotéky a na 3 dalších se pracuje zatím
v pracovní verzi. Po ukončení jednání neproběhl obvyklý fotbalový zápas, ale kolegové ze
švédského archivu připravili vikingské hry.
Ve středu 25. 5. 2016 proběhla administrativní schůze projektu CO:OP, na které bylo
probíráno především financování projektu. Vzhledem k tomu, že z rozpočtu nebyly vyčerpány
potřebné finanční prostředky, aby mohla být zaslána 2. platba, byli partneři požádáni o
vypracování vyúčtování projektu za 1. pololetí 2016 s termínem do 1. července 2016. Na
závěr zasedání uspořádali pracovníci provinciálního archivu ve Visby pro zájemce prohlídku
archivu.
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