
C e s t o v n í  z p r á v a  z e  s l u ž e b n í  c e s t y  d o  M a d r i d u

Účel cesty:  Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for 
                    Archival Research) konaném v Madridu ve dnech 25. až 27. 11. 2013 

Trvání cesty:  25. –  28. 11. 2013 

Zprávu podávají: PhDr. Alena Pazderová, vedoucí 1. oddělení  Národního archivu v Praze 

                            Mgr. Jitka Křečková, odborná archivářka 1. oddělení Národního archivu

Schvaluje:
PhDr. Eva Drašarová, CSc., 
ředitelka Národního archivu, podepsáno elektronicky.
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A/ Část technicko-organizační 

 

Ve dnech 25. – 28. 11. 2013 jsme vykonaly služební cestu do Madridu ve Španělsku. 

Cestovaly jsme letadlem, do Madridu jsme přiletěly v pondělí 25. 11. (odlet 10,20 hod., přílet 

13,25 hod.), zpět do Prahy jsme odletěly ve čtvrtek  28. 11. (odlet 10,20 hod., přílet 13,15 

hod.). Ubytovány jsme byly v hotelu NH Balboa v centru Madridu. Všechna jednání spolku 

ICARUS se konala v budově Národního historického archivu v Madridu, Calle de Serrano 

115.  Náklady  na  tuto  cestu  byly  hrazeny  částečně  spolkem ICARUS z projektu  ENArC 

(ubytování, diety, pojištění) a částečně z finančních prostředků institucionální podpory vědy 

a výzkumu (letenka).

B/ Část odborná

     

     V pondělí 25. 11. 2013 proběhlo zasedání projektu ENArC, na kterém podali své zprávy 

jednotliví partneři. Hlavní koordinátor projektu seznámil přítomné s hlavními událostmi, 

které budou probíhat do konce projektu. Závěrečná konference bude v dubnu roku 2015 

v Praze  (pořadatelé  ICARUS  a  Národní  archiv).  Co  se  týče  průběžných  zpráv  o 

financování  projektu,  každý z partnerů musí  poslat  vyúčtování  do 15.  ledna 2014 za 

období 1. září – 31. prosinec. Další zprávu za 1. pololetí 2014 je třeba odevzdat do 15. 

července 2014.

Následovalo  zasedání  představenstva  spolku  ICARUS.  Na  zasedání  byl  nejprve 

jednohlasně  schválen  zápis  z posledního  zasedání,  a  poté  byli  jednohlasně  přijati  noví 

členové: 

− Digital Humanities der Universität Passau/DE
− Universitätsarchiv der Kunstuniversität Graz/AT
− Centro de Estudos de História Religiosa/P
− Archief-, Documentatie- & Onderzoekscentrum (ADVN)/BE
− University Archives Heidelberg/DE
− Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv Bautzen/DE
− University Swansea/GB
− State Archive Reggio Calabria/IT
− State Archive Bari/IT
− University Göttingen/DE
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− École nationale des chartes/F
− State Archive Zadar/HR
− Istrian Archival Society/HR
− University of Toronto/CDN
− Diocesan Archive Biscaya/ES
− Kärntner Landesarchiv/AT
− National Archive of Georgia/GEO
− City Archive Fredriksund/DK
− University "La Sapienzia" in Rome/IT

Hlavní náplní zasedání byla diskuse o finanční situaci po ukončení projektu ENArC v 

dubnu 2015. V roce 2014 se začne připravovat nová žádost o následném projektu v rámci 

programu EU  “Creative Europe”. Výzva k podání žádosti se očekává v prosinci 2013. Dále 

se diskutovalo o možných členských poplatcích a potřebné agendě týkající se finanční situace 

spolku  ICARUS.  ICARUS  je  v  kontaktu  s  NPO  centrem  ve  Vídni,  což  je  institut  pro 

neziskové organizace. V období mezi lednem a květnem 2014 bude zorganizován workshop 

týkající se konkrétních bodů ohledně dalšího fungování a financování spolku ICARUS. Do 

schůze v Kodani (16. – 18. června 2014) bude potřeba vypracovat návrh týkající se otázek 

financování, členství a podpory spolku, aby mohlo dojít ke konečnému rozhodnutí.

Po 16. hodině se konaly schůzky pracovních skupin Didaktika/Monasterium, První 

světová válka a Katastrální  mapy.  Diskutovalo se také o návrhu projektu Niny Gagové z 

bulharské akademie věd na vybudování mezinárodní virtuální sítě evropských klášterů od 

středověku až po současnost.

V  19  hodin  byla  oficiálně  zahájena  konference  pořádaná  Národním  archivem  v 

Madridu  nazvaná  „Spanish  Archival  Projects  for  a  Digital  World“.  Přítomné  přivítal 

Severiano Hermández Vicente, zástupce ředitele španělské archivní správy. Poté Luis Miguel 

de la Cruz Herranz, archivář církevních fondů, pohovořil o klášterních fondech španělského 

Národního archivu na Monasteriu. Na závěr pohovořil Thomas Aigner o současné situaci a 

budoucnosti  spolku  ICARUS.  Konference  španělských  přednášek  pokračovala  v  úterý. 

Přednášku  k  projektu  Monasterium  přednesl  také  Karl  Heinz,  hlavní  manažer  tohoto 

projektu. Ve středu dopoledne probíhaly neoficiální schůzky jednotlivých účastníků projektu 

a řešily se různé technické a provozní záležitosti.

Národní archiv bude v dubnu příštího roku pořádat přednášku americké kolegyně Kate 

Theimer k problematice digitálního zpřístupňování archivů. Oslovena bude také profesorka 

3



Adelheid Krah, aby v Praze přednesla referát  o využívání  dat z Monasteria  pro výuku na 

univerzitách  ve Vídni a  v Mnichově.  Na duben 2015 je plánovaná závěrečná konference 

projektu ENArC v Praze. 

V Praze dne  13. prosince 2013

PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková
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