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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Marburg, SRN
ÚČEL CESTY: účast na 22. zasedání pracovní skupiny „Archivace dokumentů
z elektronických systémů“ (22. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von
Unterlagen aus digitalen Systemen“)
ÚČASTNÍCI CESTY: Ing. Milan Vojáček, PhDr., Mgr. Zbyšek Stodůlka,
Mgr. Karolína Šimůnková
ZPRÁVU PODÁVÁ: Ing. Milan Vojáček, PhDr., Mgr. Zbyšek Stodůlka, Mgr. Karolína
Šimůnková
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Archivschule Marburg
TRVÁNÍ CESTY: 6. 3. (7.00 h) – 8. 3. 2018 (21.05 h)

DATUM VYHOTOVENÍ: 9.3.2018
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
ČÁST VŠEOBECNÁ:
Cestu jsme zahájili dne 6.3. 2018 - odlet Praha, 7.00 h, přílet Frankfurt nad
Mohanem 9.00 h (30 minut zpoždění na odletu z důvodu špatných
povětrnostních podmínek), přesun vlakem z letiště na frankfurtské hlavní
nádraží, dále dle dispozic Frankfurt a/M – Marburg vlakem (odjezd 10.51 h).
Příjezd Marburg v 11.50 hodin, ubytování. Dne 7. 3. – 10.00 h – 18.00 h
jednání městském konferenčním centru TTZ Marburg a Archivschule Marburg dle
programu 22. zasedání pracovní skupiny archivářů s názvem „Archivace
dokumentů z elektronických systémů“ („22. Tagung des Arbeitskreises
„Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“) (program viz příloha 2),
posléze pracovní večeře.
8. 3. – 9.00 – 13.00 h jednání dle programu (viz příloha), 15.30 odjezd vlakem z Marburgu do
Frankfurtu nad Mohanem (příjezd 16.50 h), přesun vlakem z hlavního nádraží na letiště, odlet
19.50, přílet Praha 21.05 h.

ČÁST ODBORNÁ :
Každoročně se konající zasedání pracovní skupiny německých archivářů
k archivaci elektronických dokumentů a výměně zkušeností při budování
digitálních archivů (včetně návaznosti na elektronické spisové služby, databáze
a další elektronické výstupy veřejné i soukromé sféry), portálů a dálkového
zpřístupňování digitálních archiválií. 22. zasedání se zúčastnilo cca 150
účastníků (seznam viz příloha 1). Byly představeny příklady a zkušenosti se
zaváděním digitálních archivů na úrovni jednotlivých spolkových zemí, zajímavý
příspěvek z Maďarska (Zoltán Lux) k rozvoji Maďarského digitálního archivu.
Domluveno předběžně pozvání Zoltána Luxe na workshop v květnu 2018 do
Prahy. V průběhu neformální diskuze jsme kolegu Zoltána Luxe oslovili
s konkrétními dotazy na formát SIARD a jeho využití při ukládání databází.
Jednotlivé referáty z 22. zasedání pracovní skupiny zpřístupněny na
https://landesarchiv.hessen.de/AUdS_2018 Kromě sledování příspěvků byli
zástupci Národního archivu také účastníky zasedání organizačního výboru této
pracovní skupiny, protože Národní archiv je pořadatelskou institucí pro 23.
zasedání této pracovní skupiny, které se uskuteční v březnu příštího roku
v Praze. Účelem cesty byla tedy tentokrát kromě obsahové stránky také
zmapování celkové logistiky této akce, aby ji bylo možné příští rok úspěšně
zorganizovat v Praze.
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