Cestovní zpráva ze služební cesty do Anglie

Účel cesty: zasedání komise (Panel) pro hodnocení projektů podáných v rámci „Endangered
Archives Programme“ (Programu na záchranu ohrožených archivních fondů); konzultace
v rámci projektu „Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750 „ (Univerzita
Cambridge)

Trvání cesty: 19. – 24. dubna 2005
Zprávu podává: PhDr. Lenka Matušíková, I. oddělení Národního archivu

PhDr. Eva Drašarová, CSc.:

Zpráva ze služební cesty do Londýna a Cambridge, konané ve dnech 19. – 24. dubna
2005

Ve dnech 19. – 24. dubna jsem vykonala služební cestu do Londýna a Cambridge.
Účelem první části této cesty (19. – 21.4. 2005) bylo zasedání komise (Panel) pro hodnocení
projektů

podaných v rámci programu na záchranu ohrožených archivních fondů

(„Endangered Archives Programme - EAP“), který je sponzorován fondem „Lisbeth Rusting
Charitable Fund“ a administrativně řízen Britskou knihovnou v Londýně. K účasti na činnosti
tohoto zajímavého programu jsem byla přizvána na jaře roku 2004, první

z deseti

plánovaných ročníků byl uzavřen po dvou kolech hodnocení 52 přihlášených projektů
v dubnu letošního roku. Panel (hodnotící komise) tvoří 7 odborníků - archivářů , historiků a
knihovníků. Cílem EAP je záchrana ohrožených archivů nebo archivních fondů jako součásti
světového kulturního dědictví prostřednictví využití moderních kopírovacích metod
(mikrofilmování, digitalizace) a pokud je to možné podpořit jejich přesun a uložení
v odpovídajících podmínkách.

V rámci EAP budou také poskytovány prostředky na 6

měsíční studijní pobyty na pracovištích Britské knihovny v Londýně pro konzervátory,
knihovníky nebo archiváře do 40 let . Bližší informace je možné nalézt na webových
stránkách Britské knihovny (viz přiložené CD). Pro příští rok je zasedání Panelu plánováno
opět na konec dubna v prostorách Britské knihovny v Londýně.
Druhá část mé cesty (22. –24.4. 2005) byla věnována konzultacím k připravované
studii v rámci projektu“ Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750“, který probíhá
pod vedením prof. Sheilagh Ogilvie na ekonomické fakultě Univerzity v Cambridge.
Náklady na cestu mi byly uhrazeny z prostředků EAP (Londýn) a zmíněného projektu
(Cambridge).

V Praze dne 2. května 2005

PhDr. Lenka Matušíková

