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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Koblenz
ÚČEL CESTY: 86. Deutscher Archivtag, prezentace LTP Archivematica užívaného
NA, účast na konferenci
ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.; Mgr. Zbyšek Stodůlka
ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: 86. Deutscher Archivtag
TRVÁNÍ CESTY: 27. 9. – 30. 9. 2016
DATUM VYHOTOVENÍ: 4. 10. 2016
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
ČÁST VŠEOBECNÁ:
Cesta proběhla dle plánu, během cesty se nevyskytly žádné organizační problémy.
ČÁST ODBORNÁ :
Účastníci cesty se na pozvání organizátora pracovní sekce Fortbildungsveranstaltung 4:
Computerwerkzeuge im Archiv Dr. Kaie Naumanna (Landesarchiv Baden-Württemberg) zúčastnili
jako odborní lektoři dvoudílného workshopu prezentujícího sw nástroje používané v archivech.
Během dvou čtyřhodinových sezení (středa a pátek) prezentovali využití sw Archivematica v rámci
řešení Národního digitálního archivu. Zároveň měli možnost získat praktické zkušenosti s jinými
sw nástroji pracujícími s digitálními užívanými v řadě archivů.
Dále se zúčastnili programu Archivtagu, který byl zaměřen na místo a úlohu archivů v současné
informační společnosti. Během jednání rozděleného částečně na plenární zasedání a na pracovní
sekce zazněla celá řada příspěvků, velmi pestrá a poučná byla následná diskuse. Hlavním
tématem byl vztah archivů a společnosti, archivů a historické vědy, vztah mezi archivy a jejich
uživateli, kde se stále více prosazují prvky klientstky orientovaného vztahu a jeho řízení (Customer
relationship management). Mezi podstatné rysy přitom patří využití moderních technologií a
přístup k archiváliím resp. jejich digitálním kopiím dálkovým způsobem pomocí portálu. Hlavním
motem byl apel na využívání sdílené infrastruktury a plánování projektů v kooperaci. Zvláštní
prostor patřil upozornění na Richtlinien zur Förderung von bürgerwissenschaftlichen Vorhaben
(Citizen Science) ze dne 14. 6. 2016, které apelují na využití laické veřejnosti ve vědeckých
projektech.
Dalšími tématy byly konkrétní digitalizační projekty a webové portály, spolupráce archivů s úřady
v oblasti spisové služby. Opět byla konstatována postupně se naplňující vize jednotné spisové
služby v rámci každé spolkové země, která by zajistila elektronické úřadování a následně i
skartační řízení a předání digitálních archiválií. Zemské archivy v mnohých případech zcela
přebírají koordinaci spisové služby u příslušných úřadů dané spolkové země - tzv. kompetenční
centra.
Hlavním přínosem cesty byla konfrontace se současnými problémy a vizemi německého
archivnictví, jež jsou, ovšem v poněkud jiném měřítku, podobné problémům a snad i vizím
českého archivnictví. V rámci digitálního archivnictví se potvrdilo, že díky několikaleté spolupráci
němečtí kolegové ví o našem řešení, a že je pro ně zajímavé. O tom mj. svědčí fakt, že jsme
dostali dostatečný prostor pro jeho prezentaci a proběhly intenzivní diskuse. Kupříkladu
provádění výběru z navržených spisů pomocí předaných SIP balíčků v prostředí webové aplikace
(obdoba naší eSkartace) byly prezentovány ze strany konsorcia několika zemských archivů
jakožto zcela nový prvek, který je stále ve stádiu testování. Klíčové v tomto bylo pro německé
archivy i dodavatele akceptace jednoho standardu pro popis předávaných dat, v tomto případě
XDOMEA. Národní archiv je v prostředí digitální archivace v Německu etablován na úrovni tamních
v této oblasti aktivních zemských archivů a kontakty, které prohloubil či nově získal, bude moci
využít v dalším postupu řešení digitální archivace v ČR. Němečtí kolegové projevili zájem o další
setkávání v rámci Archivtagu v příštích letech.
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