Cestovní zpráva ze služební cesty do Vídně

Účel cesty: Účast na slavnostním aktu na rakouském Spolkovém ministerstvu pro vědu
a výzkum konaném ve Vídni dne 5. 12. 2013 a organizace společného projektu
ENArC

Trvání cesty: 5. – 6. 12. 2013
Zprávu podávají: PhDr. Alena Pazderová, vedoucí 1. oddělení Národního archivu v Praze

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

Schvaluje:
PhDr. Eva Drašarová, CSc.,
ředitelka Národního archivu, podepsáno elektronicky.
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Zpráva ze služební cesty do Vídně konané ve dnech 5. – 6. 12. 2013
A/ Část technicko-organizační
Ve dnech 5. – 6. 12. 2013 jsme vykonaly služební cestu do Vídně v Rakousku.
Cestovaly jsme vlakem v 6,39 hod. z Prahy Hlavního nádraží, do Vídně jsme přijely v 11,24
hod. Ubytovány jsme byly v hotelu Motel One u Westbahnhof ve Vídni. Zpátky jsme se
vrátily vlakem v 14,32 hod. a do Prahy jsme dorazily v 19,21 hod. Náklady na tuto cestu byly
hrazeny částečně spolkem ICARUS z rozpočtu projektu ENArC pro Národní archiv (vlaková
jízdenka, diety, jízdenky ve Vídni, pojištění). Ubytování uhradila rakouská strana.

B/ Část odborná
Hlavní náplní služební cesty byla účast na slavnostním aktu předání čestné stříbrné
medaile za zásluhy (Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich) dr.
Thomasovi Aignerovi, prezidentovi spolku ICARUS a řediteli Diecézního archivu v St.
Pölten. Slavnostní akt se konal dne 5. 12. 2013 v odpoledních hodinách v Audienčním sále
Spolkového ministerstva pro vědu a výzkum na Minoritenplatz 5 ve Vídni. V poděkování
vyzdvihl dr. Aigner spolupráci s Národním archivem, který stál u zrodu projektu
Monasterium.
Cesta byla využita také k projednání organizačních bodů týkajících se budoucích
aktivit Národního archivu v rámci projektu ENArC, tj. plánování tzv. ENArC lecture
v dubnu 2014, přípravy závěrečné konference v Praze v dubnu 2015 a technických otázek
souvisejících se zpřístupňováním skenů a metadat na webové stránce projektu Monasterium.

V Praze dne 20. prosince 2013
PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková
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