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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
4.6. 2018, 11.50 h odlet z Prahy, 15.00 příjezd do Marburgu (15.45 ubytování).
5.6.2017 od 10.00 h – 19.00 h konference
6. 6. 2017 8.30 h – 13.00 h konference, 13.35 odjezd z Marburgu, odlet z Frankfurtu 16.30,
přílet do Prahy 17.30 h

ČÁST ODBORNÁ :
V úvodu ředitelka Archivní školy v Marburgu Irmgard Christa Becker účastníkům, jichž se sešel
rekordní počet 267, připomněla, že nad tímto tématem se schází německá archivní obec a
zástupci veřejné správy všech stupňů po sedmi letech, přičemž je možné zhodnotit, jakým
způsobem se podařilo naplnit plánované cíle a jejich uvedení do praxe. Činnost veřejné správy
v podobě její elektronizace má přímý dopad na archivnictví, které se stává zpracovatelem těchto
výstupů pro potřeby občanů. Výzvou je nejen samotné digitální archivnictví, ale také metodická a
poradenská činnost archivů a veřejné správy, kde se otevírají nové a složité právní otázky. Kai
Naumann ze zemského archivu Bádenska-Württemberska, který jako vedoucí skupiny pro
digitální archivy konference vedoucích archivů spolku a zemí problematiku odborně garantoval,
připomněl, že digitální archivnictví muselo dorůst do takové podoby, aby mohl existovat
elektronický spis (ve spolkové správě bude zaveden k roku 2020, v zemských správách dle
vlastních zemských zákonů pro e-Government, nejčastěji k roku 2022). Dělo se tak skrze rozvoj a
sdílení zkušeností např. sítí nestor, KOST, činností Archivní školy atd.
Příspěvky Rolanda Jabkowského z hesenského ministerstva financí a Sebastiana
Gleixnera, vedoucího spolkového digitálního archivu, uvedly základní téma konference, kterým
byla změna paradigmat v archivní teorii a praxi, jež přichází spolu s rozvojem eGovernmentu a
digitalizací státní správy.
Další jednání bylo rozděleno do čtyř sekcí, z nichž první se týkala právních podmínek a
prostředí pro digitální archivnictví včetně otázek autenticity a důvěryhodnosti digitálních
dokumentů a archiválií, druhá zkušeností s elektronizací agend a výběrem archiválií v digitální
podobě. Ve třetí části byly paralelně na dvou fórech probrány strukturální problémy plynoucí
z nutnosti a povinnosti archivů metodicky vést veřejnoprávní původce. Příspěvky v poslední sekci
se týkaly spolupráce napříč různými úrovněmi veřejné správy (úroveň spolková, zemská,
komunální), včetně mezinárodní spolupráce (představen současný stav polského digitálního
archivnictví) a spolupráce se soukromoprávní sférou.
Program konference včetně většiny prezentací je dostupný na stránkách Archivní školy:
https://www.archivschule.de/DE/forschung/archivwissenschaftliche-kolloquien/2018kolloquium/23-archivwissenschaftliches-kolloquium.html
Pro účastníky z ČR byla hlavním přínosem možnost seznámit se s aktuálním stavem a
způsobem digitalizace německé veřejné správy, akceptací této proměny v současném archivnictví
a s nejnovějšími tendencemi digitálního archivnictví v německy mluvících zemích.
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