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Účel cesty: Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for
Archival Research) konaném v Marburku ve dnech 21. až 23. listopadu 2011

Trvání cesty: 21. – 23.11. 2011
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:

PhDr. Jiří Úlovec,
ředitel Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR:
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Zpráva ze služební cesty do Marburku
konané ve dnech 21. – 23.11. 2011
A/ Část technicko-organizační
Ve dnech 21.-23.11. 2011 jsme vykonaly služební cestu na zasedání spolku ICARUS v
Marburku. Do Marburku jsme cestovaly vlakem ze zastávky Praha hl. n. s přestupy
v Norimberku a ve Frankfurtu n. M. Ubytovány jsme byly v Deutscher GemeinschaftsDiakonieverband, Stresemann Str. 22. Zpáteční cestu dne 23.11. jsme vykonaly služebním
vozidlem Státního oblastního archivu v Plzni do Karlových Varů a odtud jsme pokračovaly
do Prahy autobusem Student Agency. Veškeré náklady na tuto cestu byly hrazeny spolkem
ICARUS.
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B/ Část odborná
Veškerá jednání spolku ICARUS se konala v Hessenském státním archivu v Marburku
(Hessisches Staatsarchiv Marburg, Friedrichsplatz 15).
Dne 21.11. 2011 od 15,30 do 18,00 hod. jsme se zúčastnily užšího zasedání spolku
ICARUS, určeného pouze členům projektu ENArC (ENArC-Meeting), na němž se
projednávaly technicko-organizační záležitosti projektu a jednotliví účastníci referovali o
plnění svých úkolů. Co se týče úkolů Národního archivu, dne 4.10.2011 se v Praze konal
národní workshop a 5.10.2011 začala v rámci projektu ENArC probíhat ve spolupráci
s rakouským institutem IEEQ digitalizace listin a rukopisů z fondů Národního archivu a
dalších archivů ČR. V současné době je hotová digitalizace listin SOA Praha a ukončuje se
digitalizace listin z fondu Národního archivu RAM, celkem je hotovo cca 2000 listin. Do
konce roku jsou v plánu listiny ze 2 dalších fondů Národního archivu a SOA Zámrsk,
následovat bude digitalizace rukopisů z RA toskánských Habsburků. Národní archiv také
navázal spolupráci s Univerzitou ve Wroclawi a se Státním archivem v Krakově. Dále byly
především diskutovány otázky finančního charakteru a problematika tvorby výročních zpráv
jednotlivých členů. Od 18,30 hod. se konal přátelský fotbalový zápas mezi mužstvy ICARUS
a Univerzity v Marburku (výsledek 6:3 pro Icarus).
Dne 22.11. od 9 do 9,45 hod. se konalo zasedání představenstva ICARUS, na němž
prezident spolku seznámil přítomné s výroční zprávou, personálními změnami v
managementu spolku a závěrem bylo odhlasováno přijetí nových členů (13 nových členů
spolku, z ČR Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zastupovaná doc.
Ludmilou Sulitkovou a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích zastupovaná doc. Marií
Ryantovou).
Od 10, 00 hod do14,00 hod. se konalo plenární zasedání spolku ICARUS. Prezident spolku
Thomas Aigner přednesl zprávu o činnosti spolku za uplynulého půl roku, v níž věnoval
pozornost hospodářským a organizačním záležitostem probíhajících projektů a seznámil
s dalšími plánovanými aktivitami ICARUS- u v zahraničních projektech (APEX/Archives
Portal Europe, Orient meets occident/EU Culture a CrArC/ETC Austria-Slovakia), upozornil
na program výměny expertů a speciální tzv. Travel grant. Při hodnocení uplynulých událostí
vyzdvihl výbornou organizaci a průběh národního workshopu pořádaného Národním
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archivem v Praze dne 4.10. 2011. Poté následovala vystoupení vedoucích jednotlivých
projektů probíhajících v rámci spolku (Monasterium, Didactics, Matricula, Cadastral Maps,
ICARUSNet a Education - viz přílohy). Další část programu byla věnována krátkým
prezentacím nových členů (Luc Boeva – NISE-National movements and intermediary
structures in Europe; Francesca Klein – Archivio di Stato di Firenze; Codruta Mihailovici –
Národní archiv Rumunska, Dominique Stutzmann a Sébastien Barret – Institut de Recherche
et d’Histoire des Textes; Ludmila Sulitková – UJEP v Ústí n. L., oddělení historie; Maria
Terzieva – Státní archivní správa Bulharska) a závěrem informoval Žarko Vujošević o
probíhajících aktivitách Institutu balkánských studií při Srbské akademii věd.
V části jednání nazvané „Project market“ představily své projekty, pro něž hledají partnery a
finanční prostředky, Maria Terzieva (Digitalisation of documents of World War I) a Nina
Gagova z Literárního institutu bulharské akademie věd (The Private Religious Foundations
of Rulers and Aristocracy in Medieval South-Slavic Countries as Centres of Religious Life
and Manuscript Production XIII-XV Centuries).
Od 14,15 navazovala jednání 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 a ICARUSnet pod vedením Vlatky Lemić z Chorvatského
státního archivu v Záhřebu.

V jednotlivých mezičasech se konaly skupinové odborné

prohlídky Hessenského státního archivu.
Dne 23.11. proběhla organizovaná prohlídka hradu a kasemat v Marburku a program byl
ukončen diskuzí o dalších úkolech jednotlivých pracovních skupin.
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 29. listopadu 2011
PhDr. Alena Pazderová, Mgr. Jitka Křečková
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