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               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  B r a t i s l a v y 
 
 
 
 
Účel cesty:  Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for  
                    Archival Research) konaném v Bratislavě ve dnech 19. až 21. listopadu 2012 
 
 
 
Trvání cesty:  19. –  21.11. 2012  
 
 
Zprávu podávají: PhDr. Alena Pazderová, vedoucí 1. oddělení  Národního archivu  
                             v Praze  
 
 
 
                            Mgr. Jitka Křečková, odborná archivářka 1. oddělení Národního archivu 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Eva Drašarová, CSc.,  
ředitelka  Národního archivu: podepsáno elektronicky 
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                       Zpráva ze služební cesty do Bratislavy  
                            konané ve dnech  19. – 21.11. 2012 
 
A/ Část technicko-organizační  

  Ve dnech 19.-21.11. 2012 jsme vykonaly služební cestu do Bratislavy na Slovensku. 

Cestovaly jsme vlakem.  Ubytovány jsme byly v hotelu „ABBA Hotels“, Štefánikova 4, 

Bratislava. Veškeré náklady na tuto cestu byly hrazeny spolkem ICARUS z projektu ENArC. 
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B/ Část odborná 

      

      Jednání začala dne 19.11. 2012 ve 13,30. Do 15,30 hod. jsme se zúčastnily zasedání 

představenstva spolku. Nejprve bylo odsouhlaseno přijetí  nových členů spolku ICARUS: 

Saský státní archiv v Drážďanech (Německo), Státní archiv v Osijeku (Chorvatsko), Státní 

archiv ve Vratislavi (Polsko), Bibliotheca Catariniana (Itálie), Diecézní archiv  Kalábrie – 

Bova (Itálie),   Institut pro kvalitu a vývoj lidských zdrojů (Chorvatsko), Filozofická fakulta 

Univerzity Záhřeb (Chorvatsko) a Městský archiv ve Frederikshavn (Dánsko). Poté byl 

projednán nový jednací řád spolku ICARUS. Nejvíce diskutován byl bod 6.5 jednacího řádu. 

Oproti předchozímu jednacímu řádu, ve kterém byla uvedena konkrétní částka na provoz 

managementu spolku, byla nyní nově ustanovena finanční kontribuce ve výši 5%  na režijní 

náklady ICARU z finanční podpory partnerů budoucích projektů v rámci  EU programu 

Culture, které budou probíhat za přímé asistence pracovníků spolku. Dr. Aigner ujistil 

představenstvo, že touto změnou nejsou nijak dotčeny stanovy spolku a členství ve spolku 

ICARUS je bezplatné. V žádném případě se změna nemůže týkat nyní probíhajícího projektu 

ENArC a samozřejmě bude vždy přihlíženo k legislativním možnostem jednotlivých 

partnerů. Zdůraznil, že příští dva roky budou muset být věnovány uvažování o dalším 

financování probíhajících projektů (Monasterium, Matricula) a požádal členy představenstva  

o aktivní účast. Aktivní pomoc při plánování dalšího projektu přislíbil Francesco Robert ze 

státního archivu v Marburgu. Jednou z možností získávání prostředků z fondů EU je i účast 

na projektu APEx, do kterého ICARUS vstoupil na jaře  tohoto roku.  

V 15,30 začala zasedání jednotlivých pracovních skupin:  technický vývoj projektu 

(Technical Developments) pod vedením Georga Vogelera; Population Registers (Matricula) 

pod vedením Herberta Wurstera z Biskupského archivu v Pasově; Monasterium/Didactics 

pod vedením Antonelly Ambrosio z Univerzity Federico II v Neapoli; Educational 

Programme pod vedením Stelly Montanari ze Scuoly Superiore v Pise.  

 Jednání byla ukončena exkurzí po Slovenském národním archivu a neformální večeří.  

      Dne 20.11. od 9 do 10,30 hod. proběhla organizovaná prohlídka s profesionálním 

průvodcem po Bratislavě. Ve stejném čase probíhalo zasedání pracovní skupiny Cadastral 

Maps pod vedením Adráse Sipose z Městského archivu v Budapešti. V 10,45 hod. začalo 
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hlavní jednání spolku ICARUS blokem slovenských přednášek. Jako první vystoupil Jozef 

Hanus, ředitel Archivní správy MV Slovenské republiky, s přednáškou týkající se legislativy, 

organizace a služeb slovenského archivnictví. Monika Péková, pracovnice slovenské archivní 

správy, představila  aktivity slovenských archivů v mezinárodních projektech. Ředitel 

Slovenského národného archivu Radoslav Ragač pohovořil o fondech a sbírkách svého 

archivu. Poté měla následovat přednáška Aleny Makové k dnešním trendům konzervace a 

restaurace archivních fondů ve Slovenském národném archivu, místo ní vystoupil Ivan 

Galamboš.  

      Po přestávce na oběd začalo ve 13, 30 hod 1. plenární zasedání spolku ICARUS. Na 

něm se představili noví členové spolku: Eckhard Leisering představil Saský státní archiv 

v Drážďanech, Daniel Jelaš Státní archiv v Osijeku, Janusz Golaszewski Státní archiv ve 

Vratislavi, Marie Ryantová Ústav archivnictví a PVH Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, Silvia Nannipieri Bibliothecu Catarinianu. Erika Gitto promluvila o Diecézním 

archivu v  Kalábrii – Bově, Vlatka Lemič v zastoupení pracovníka Institutu pro kvalitu a 

vývoj lidských zdrojů vysvětlila činnost této instituce. Filozofická fakulta Univerzity Záhřeb 

byla představena Hrvojem Stančićem a Ruth Esther Hedegaard pohovořila o Městském 

archivu ve Frederikshavn.  

Poté následoval blok tzv. Project Market, během kterého prezentoval Alexander 

Schatek z Rakouska projekt Topothek, Stela Montanari  z Itálie pohovořila o aktivitách 

Bibliothecy Catariniana, Vladimír Ivanishevich představil aktivity archivu Arhiv Vojvodine 

Novi Sad. Žarko Vujoševič ze Srbského balkánského institutu seznámil přítomné se 

zpřístupněním sbírky srbských středověkých listin z let 1186-1479. 

 Od 16,00 proběhlo 2. plenární zasedání, které se týkalo projektu APEx. O 

možnostech mezinárodní spolupráce 28 evropských národních archivů a spolku ICARUS 

v rámci tohoto projektu promluvila koordinátorka projektu Maria Gussarsson Wijk ze 

Švédského národního archivu. Kerstin Muff ze spolku ICARUS poté pozvala přítomné na 

konference APEx, které se budou v příštím roce konat v Pise a v Dublinu. 

Poté přednesli své zprávy o činnosti svých pracovních skupin jejich vedoucí (Jochen 

Graf: MOM CA Technical development; Antonella Ambrosio: Didactic Group; Stella 
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Montanari: Educational Programme; Herbert Wurster: Register Books; András Sipos: 

Cadastral Maps).      

     Od 18,00 hod. se konal přátelský fotbalový zápas mezi mezi mužstvy ICARUS  a týmem 

slovenských archivářů (výsledek 9:0 pro ICARUS).  

   Dne 21.11. od 9,30 hod. proběhlo užší zasedání spolku ICARUS, určené pouze členům 

projektu ENArC (ENArC-Meeting). Hlavním bodem jednání byla 2. průběžná zpráva o 

projektu, ke které mají partneři projektu zaslat podklady nejpozději do 15. ledna 2013. 

Caroline Maximoff připomněla, co vše mají dílčí zprávy partnerů obsahovat a rozdala 

účastníkům pracovní materiály s  podrobnými instrukcemi a s termíny dalších dílčích zpráv, 

tj. 3., 4. a závěrečné zprávy, která bude muset být uzavřena do 15. května 2015.  Dále byly 

připomenuty nadcházející události v roce 2013 (národní workshopy v Německu a Chorvatsku 

a workshop a ICARUS-Lecture ve Španělsku). Na závěr byly projednány další technicko-

organizační záležitosti projektu, především odchod projektové manažerky Caroline 

Maximoff na mateřskou dovolenou ke konci listopadu 2012. Její agendu převezme opět 

Heidemarie Bachhofer (roz. Specht), která se naopak z mateřské dovolené začátkem roku 

2013 vrací.  Nakonec jednotliví účastníci projektu 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 23. listopadu  2012 

                                                     

                                                              PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková 

 

                                                        

 
 
 

http://www.icar-us.eu/�

	B/ Část odborná
	Jednání začala dne 19.11. 2012 ve 13,30. Do 15,30 hod. jsme se zúčastnily zasedání představenstva spolku. Nejprve bylo odsouhlaseno přijetí  nových členů spolku ICARUS: Saský státní archiv v Drážďanech (Německo), Státní archiv v Osijeku (Chorvat...
	V 15,30 začala zasedání jednotlivých pracovních skupin:  technický vývoj projektu (Technical Developments) pod vedením Georga Vogelera; Population Registers (Matricula) pod vedením Herberta Wurstera z Biskupského archivu v Pasově; Monasterium/Didactic...
	Jednání byla ukončena exkurzí po Slovenském národním archivu a neformální večeří.
	Od 18,00 hod. se konal přátelský fotbalový zápas mezi mezi mužstvy ICARUS  a týmem slovenských archivářů (výsledek 9:0 pro ICARUS).

		2012-12-05T09:58:25+0000
	Not specified




