
 1 

               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  K o d a n ě 
 
 
 
 
Účel cesty:  Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for  
                    Archival Research) konaném v Kodani ve dnech 16. – 18. 6. 2014  
 
 
 
Trvání cesty:  16. –  18. 6. 2014  
 
 
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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Zpráva ze služební cesty do Kodaně 
konané ve dnech  16. – 18. 6. 2014 

 
A/ Část technicko-organizační  

   

Ve dnech 16. – 18. 6. 2014 jsme vykonaly služební cestu do Kodaně v Dánsku. 

Cestovaly jsme letadlem, do Kodaně jsme přiletěly v pondělí 16. 6. (odlet 7,10 hod., přílet 

8,30 hod.), zpět do Prahy jsme odletěly ve středu 18. 6. (odlet 19,45 hod., přílet 21,05 hod.). 

Ubytovány jsme byly v hotelu Cabinn City v centru Kodaně. Všechna jednání spolku 

ICARUS se konala v budově Dánského národního archivu, Harsdorff Hall, Tojhusgade 1. 

Náklady na tuto cestu byly hrazeny z rozpočtu projektu ENArC. 

 

B/ Část odborná 

      

     V pondělí 16. 6. 2014 byla v odpoledních hodinách zahájena konference – Plenum I. 

Účastníky zasedání přivítal August Eriksen z Dánského národního archivu. Poté následovala 

panelová diskuse se zástupci institucí, které nově vstupují do spolku ICARUS (Národní 

archiv Estonska, Fakulta archivnictví v Bukurešti, Institut pro dějiny ve Vídni, Národní 

archiv Norska a Centrum humanitních věd z Kolína nad Rýnem). Po krátké přestávce 

následovala další panelová diskuse s manažery projektu APEx a poté přednášky dánských 

archivářů k dánskému archivnímu zákonu a digitálnímu archivu a problematice 

dlouhodobého ukládání dat. 

V úterý 17. 6. 2014 proběhlo zasedání projektu ENArC, na kterém podali své zprávy 

jednotliví partneři. Hlavní koordinátor projektu dr. Thomas Aigner seznámil přítomné 

s hlavními událostmi, které budou probíhat do konce projektu. Povinností Národního archivu 

je ještě v letošním roce uspořádat tzv. ENArC Lecture v Polsku. Diskutovalo se také o 

přípravě závěrečné konference, která se bude konat v dubnu roku 2015 v Praze (pořadatelé 

ICARUS, Národní archiv a Břevnovský klášter).  

Následovalo generální zasedání spolku ICARUS, na kterém hlavní představitelé spolku 

podali zprávy o činnosti spolku, jednotlivých projektech, nové webové stránce, zprávu o 

hospodaření a zprávu kontrolní komise. Poté bylo přistoupeno k volbě nového 

představenstva spolku. Za Českou republiku byli do představenstva kooptováni opět Alena 
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Pazderová, Jitka Křečková a Tomáš Černušák.  Kvůli změnám ve financování spolku byla 

odsouhlasena i změna stanov a prováděcích pravidel. Národní archiv bude mít členství ve 

spolku nadále zdarma, v případě úspěšného projektu bude přispívat na činnost spolku 5% 

částkou z rozpočtu projektu. Pro zlepšení finanční situace byl také založen ICARUS4all jako 

přátelský spolek, jehož dobrovolní členové budou platit roční členské příspěvky. 

V odpoledních hodinách se diskutovalo o nově vznikajícím projektu sítě evropských 

klášterů, který nebude primárně zaměřen na digitalizaci dokumentů, ale měl by se týkat 

především využití dat již zdigitalizovaných a propagace významných evropských klášterů 

směrem k veřejnosti v různých oblastech jejich činnosti (klášterní knihovny, hudba apod.). 

Projekt vzniká z iniciativy Niny Gagovy z Institutu pro literaturu Bulharské akademie věd. 

Ve středu 18. 6. 2014 v rámci pokračování konference – Plenum II – proběhla panelová 

diskuse s prezidentem spolku Thomasem Aignerem a vedoucími pracovních skupin, jejichž 

činnost probíhá v rámci spolku ICARUS, a poté následovala zpráva o výsledcích jednání tzv. 

country manažerů projektu APEx, jejichž jednání probíhalo v prostorách Dánského 

národního archivu paralelně se zasedáním spolku ICARUS. V odpoledních hodinách jsme se 

zúčastnily velmi zajímavé prohlídky moderní budovy Dánského národního archivu. 

 

  

V Praze dne 1. července 2014 

                                                     

                                                              PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 
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