C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o Z á h ř e b u

Účel cesty: Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for
Archival Research) konaném v Záhřebu ve dnech 28. – 30. června 2010

Trvání cesty: 28. – 30.06. 2010
Zprávu podávají: PhDr. Alena Pazderová, vedoucí 1. oddělení Národního archivu
v Praze.

Mgr. Jitka Křečková, odborná archivářka 1. oddělení Národního archivu,
správkyně fondů církevní povahy.

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

PhDr. Vácslav Babička,
ředitel Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR:
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Zpráva ze služební cesty ve Vídni konané ve dnech 28. – 30.06. 2010
A/ Část technicko-organizační
Ve dnech 28. – 30.06. 2010 jsme vykonaly služební cestu do Záhřebu zdarma autem, které
vypravilo benediktinské opatství v Břevnově. Ubytovány jsme byly v hotelu International.
Nocleh hradil spolek ICARUS; stravné a pojištění uhradil Národní archiv.
B/ Část odborná
V pondělí dne 28.06. od 16,00 do 18,00 hod. jsme se zúčastnily generálního zasedání
členů spolku ICARUS v prostorách konferenčního sálu Státního archivu v Záhřebu
(Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21) s následujícím programem: Zpráva prezidenta dr.
Thomase Aignera o činnosti spolku, zpráva o hospodaření, zpráva o kontrole učetnictví,
volba představenstva, udělení čestného členství (Univ. Prof. Dr. Karl Brunner, Rak.; Hon.
Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky, Rak.; PhDr. Václav Babička, ČR), schválení přijetí nových
členů (Staatsarchiv des Kantons Zürich, Švýc. – mimořádné členství; Österreichisches
Archäologisches Institut, Rak. – minořádné členství; Zgodovinski arhiv na Ptuju, Slovin.),
různé. Po skončení jednání následovala od 18,15 hod. prohlídka města v doprovodu
záhřebských archivářů.
V úterý dne 29.06. od 9,30 do 12 hod. jsme se zúčastnily úvodního workshopu pro členy
projektu „ENArC“ (nová fáze projektu Monasterium), souběžně s workshopem probíhala
odborná exkurze po Chorvatském státním archivu. Po polední přestávce se od 14 do 17 hod.
konalo veřejné zasedání všech účastníků (ICARUS – Meeting I). Po úvodních proslovech
ředitele záhřebského archivu a prezidenta spolku Icarus se konala prezentace spolku a
projektu Monasterium (Karl Heinz). Následně byla věnována pozornost zprávám
věnovaným projektu Monasterium: Nový obsah projektu (Thomas Aigner), digitalizace
(Daniel Jeller), technický rozvoj (Georg Vogeler), výhled do budoucna (Karl Heinz), zpráva
o činnosti jihoitalské pracovní skupiny projektu Monasterium (Maria Rosaria Falcone). Poté
byla přednesena zpráva o workshopu „Cadastral Maps in Central Europe“, který se konal
ve dnech 17.-18. 6. 2010 v Budapešti (István Kenyeres). Následovalo projednání
předběžného programu konference „Archive im Web“, která se bude konat od 23. do 25.11.
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2010 ve Vídni. Zasedání bylo ukončeno dvěma prezentacemi: prezentací „The Charters
Database of the Hungarian National Archives (György Rácz, Csaba Reisz), seznamující s
výsledky budování databáze listin Maďarského národního archivu a prezentací
„Katasterkarten aus Südmähren online“ (Tomáš Černušák) seznamující s brněnským
projektem online zveřejnění katastrálních map jižní Moravy.
Ve středu dne 30.6. se od 9,30 do 12 hod. konalo druhé veřejné zasedání všech účastníků
(ICARUS – Meeting II). Toto dopoledne bylo věnováno prezentacím projektů pěti
chorvatských archivů a jednoho rakouského: 1. „The Croatian Archives online“ (Vlatka
Lemič); 2. „State Archives of Osijek, Public Programmes“ (Daniel Jelaš); 3. „Online
projects of the State Archives of Zagreb“ (Branka Molnar); 4. „Projects of the State
Archives of Pazin“ (Elvis Orbanić); 5. „Digitisation of Urbaria in the Croatian State
Archives“ (Ladislav Dobrica); 6. „E-books on Demand for Archives“ (Günter Mühlberger).
Jednalo o projekty představující online archivní bohatství chorvatských archivů, zahrnující
i problematiku digitalizace dokumentů.
Jednání ukončil prezident ICARu s tím, že příští zasedání spolku se bude konat ve Vídni
ve dnech 23.- 25.11. 2010, jehož součástí bude i konference „Archive im Web“ . Zprávy
z jednání budou vyvěšeny na webové stránce
http://icar-us.eu/icaruswiki/.
V Praze dne 10. července 2010
PhDr. Alena Pazderová
Mgr. Jitka Křečková
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