Cestovní zpráva ze služební cesty do Einsiedeln

Účel cesty: Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for
Archival Research) konaném v Einsiedeln ve dnech 25. až 27. června 2012

Trvání cesty: 25. – 27. 6. 2012
Zprávu podávají: PhDr. Alena Pazderová, vedoucí 1. oddělení Národního archivu
v Praze

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

Schválí: PhDr. Eva Drašarová, CSc.,
ředitelka Národního archivu:

1

A/ Část technicko-organizační
Ve dnech 25. -27.6 2012 jsme vykonaly služební cestu do Einsiedeln ve Švýcarsku. Cestu
tam i zpět jsme vykonaly služebním vozem řádu benediktinů v Břevnově společně s jejich
podpřevorem fra Alexiem Vandrovcem, který na jednání zastupoval klášter. Ubytovány jsme
byly v hotelu „Drei Könige“, Klosterplatz 1, Einsiedeln. Veškeré náklady na tuto cestu byly
hrazeny z projektu ENArC.
B/ Část odborná
Veškerá jednání spolku ICARUS se konala v benediktinském opatství v Einsiedeln.
Dne 25. 6. 2012 od 13,00 do 16,30 hod. jsme se zúčastnily workshopu pořadaném
spolkem švýcarských archivářů. Workshop slavnostně zahájil opat Martin Werlen, který
přivítal účastníky. Aktivity spolku ICARUS představili Thomas Aigner, prezident spolku,
Daniel Jeller a Kerstin Muff. Poté seznámili švýcarští kolegové přítomné se svými
digitalizačními projekty. Pascale Sutter z Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen
Juristenvereins promluvil na téma digitalizace právních pramenů (Personen – Orte – Sachen:
Die Umsetzung der gedruckten Register der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen in
digitale Gesamtregister). Stefan Sonderegger a Thomas Bruggmann z městského archivu
v St. Gallen (Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen) referovali o zpracovatelských
aktivitách týkajících se listin a misivů raného novověku z oblasti Bodamského jezera
(Neuland: Urkunden und Missiven der Frühen Neuzeit in der Bodenseeregion). O projektu
Monasterium pohovořil Karl Heinz (Monasterium als Präsentationsumfeld). Po workshopu
následovala prohlídka klášterního archivu a dvou současných výstav plánů, map a fotografií
z klášterních sbírek. Na závěr se konala slavnostní recepce za přítomnosti představených
kláštera.
Dne 26.6. od 9 do 10,00 hod. proběhl generální sněm spolku ICARUS. Po uvítání
přítomných prezidentem spolku proběhla minuta ticha za Vácslava Babičku, čestného člena
spolku a emeritního ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR. Na dr.
Babičku krátce zavzpomínala Alena Pazderová. Prezident spolku poté seznámil přítomné
s činností spolku. Finanční zprávu přednesl Herbert Wurster z pasovského diecézního
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archivu. Kontrolní zprávu přednesla Patricia Engel z European Research Centre for Book and
Paper Conservation-Restoration v Hornu, která byla zvolena generálním shromážděním do
funkce předsedkyně kontrolní komise spolku za odstoupivší Jindru Emmerovou
z Moravského zemského archivu v Brně.
Od 10, 30 hod do 12,00 hod. se konalo 1. plenární zasedání spolku ICARUS. Na něm se
představili noví členové spolku: Národní archiv Malta (Etienne Ferrito), Univerzita ve
Wroclavi (Lucyna Harc), Historický archiv v Bělehradu (Slobodan Mandić) a Státní archiv
v Krakově (Anna Sokól). Poté seznámili techničtí pracovníci projektu Monasterium
přítomné s poslední verzí editačního programu MOM CA 2.0 (Daniel Ebner, Jochen Graf a
Georg Vogeler) a Daniel Jeller představil novou verzi webové stránky spolku ICARUS.
Patricia Engel představila nově vznikající projekt masivního odkyselování archivního
materiálu (European Research Centre for Book and Paper Conservation and Restoration –
„Mass deacidification for brittle archival material – new methods and dimensions“), Corinna
Ziegler a Caroline Maximoff přiblížily nově vznikající projekt pod hlavičkou ICARUSu
týkající se příhraniční spolupráce archivů (CrArc – Crossborder Archives and Men&Books).
Od 13,00 proběhlo 2. plenární zasedání, na němž své zprávy o činnosti v letech 20112012 podali vedoucí jednotlivých pracovních skupin (Antonella Ambrosio: Didactic Group;
Stella Montanari: Educational Programmes; Žarko Vujošević: Linking the Neighbourhood).
Na tzv. Project market byly představeny projekty katastrálních map (András Sipos, Městský
archiv v Budapešti) a dokumentace 1. světové války (Maria Terzieva, Bulharská archivní
správa).
Od 15,00 navazovala zasedání jednotlivých pracovních skupin: Cadastral Maps pod
vedením Adráse Sipose z Městského archivu v Budapešti; Matricula pod vedením Herberta
Wurstera z Biskupského archivu v Pasově; Monasterium/Didactics pod vedením Antonelly
Ambrosio z Univerzity Federico II v Neapoli.
Od 18,00 hod. se konal přátelský fotbalový zápas mezi mezi mužstvy ICARUS a
Gymnázia benediktinského opatství v Einsiedeln (výsledek 6:1 pro gymnázium).
Dne 27.6 od 9,00 hod. proběhla komentovaná prohlídka kostela, konventních budov a
klášterní knihovny. Od 10,30 hod následovalo užší zasedání spolku ICARUS, určené pouze
členům projektu ENArC (ENArC-Meeting). Hlavním bodem jednání byla 1. průběžná zpráva
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o projektu podaná v dubnu 2012 do Bruselu (tzv. 1st interim report). Caroline Maximoff
poukázala na nedostatky v dílčích zprávách některých partnerů (česká zpráva byla v pořádku)
a rozdala účastníkům pracovní materiály s podrobnými instrukcemi pro vyhotovování dalších
dílčích zpráv. Vzhledem k náročnosti zpráv pro Brusel a kvůli lepšímu přehledu o čerpání
finančních prostředků požádala přítomné o zaslání výroční zprávy za kalendářní rok 2012 již
v polovině ledna 2013. Na závěr byly projednány další technicko-organizační záležitosti
projektu a jednotliví účastníci referovali o plnění svých úkolů.
Podrobné informace o zasedání spolku ICARUS budou k dispozici na webové stránce
www.icar-us.eu.
Na zasedáních jsme zastupovaly zájmy Národního archivu a státních archivů ČR a
vzhledem k výše psanému se domníváme, že naše cesta plně splnila svůj účel.
V Praze dne 9. července 2012
PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková
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