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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

MÍSTO: Kodaň, Dánsko 

 

ÚČEL CESTY: Účast na setkání zemských zástupců projektu APEx konaném v Kodani dne 17. 6. 
2014 

 

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Karel Koucký, odborný archivář 5. oddělení Národního archivu 

 

ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Karel Koucký 

 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE: Dánský národní archiv 

 

TRVÁNÍ CESTY: 16. – 18. 6. 2014 

 

DATUM VYHOTOVENÍ: 31. 12. 2014 

 

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

 podepsáno elektronicky 

   

  



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Služební cesta byla zahájena v pondělí 16. 6. v 7.10 hod. odletem z letiště Václava Havla v Praze – 
Ruzyni. V cílovém místě jsme přistáli téhož dne v 8.30 hod. Zpáteční cesta byla realizována rovněž 
letecky, odlet z Kodaně byl v 19.45 hod. a přílet na letiště Václava Havla v Praze – Ruzyni v 21.05 hod. 
Ubytování bylo zajištěno v hotelu Cabinn City v centru Kodaně. Všechna jednání proběhla ve staré 
budově Dánského národního archivu na adrese Harsdorff Hall, Tojhusgade 1. 

Náklady na služební cestu byly hrazeny z rozpočtu Národního archivu. 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

V pořadí již čtvrtého zasedání zemských zástupců (Country Managers) projektu APEx se zúčastnilo 29 
delegátů z 22 evropských zemí. Zasedání se konalo pod patronací spolku ICARUS a Dánského 
národního archivu. Vlastní jednání bylo rozděleno do pěti na sebe navazujících bloků.  

První blok byl věnován obecně popisu a hodnocení práce v projektu. Účastníky zasedání nejprve 
přivítal vedoucí projektové skupiny 7 (se zaměřením na zpřístupňování) Švéd Peder Andrén a 
souhrnně informoval o dosavadních výsledcích projektu a přijímání těchto výsledků Evropskou 
komisí. Zároveň pohovořil o budoucnosti projektu a jeho plánované transformaci v samostatnou APE 
nadaci. Toto téma bylo předmětem speciálního setkání výkonného výboru APEx, který se sešel 4 
června t.r. v řeckých Aténách. Cílem bylo zahájit řízenou transformaci APEx z projektového vedení na 
regulérní právní subjekt (organizaci). Diskutováno bylo přijetí nových statut organizace, vypracování 
business plánu, vytvoření řídící struktury a konečně i formulace základních směrnic organizace. Řídící 
výbor APEx se usnesl na tom, že sídlem nadace bude nizozemský Haag, instituce, které budou chtít 
zasednout v novém řídícím orgánu, budou platit roční poplatek a naopak žádný poplatek nebude 
vyžadován od organizací, jež budou chtít publikovat svůj digitální obsah na portále APE. Vlastnictví 
zpřístupněných dat přitom zůstane jejich poskytovatelům a data nebude možné dále jinak použít bez 
udělení jejich souhlasu. Stávající smlouvy o poskytování obsahu (CPA – Content Provider Agreement) 
zůstanou nadále v platnosti.  

Vedoucí projektové skupiny 2 (Europeana) a zároveň i technický koordinátor paní Kerstin Arnold 
(Německo) seznámil zemské zástupce s novými funkcionalitami a plánovanými vylepšeními portálu 
pro zpřístupnění. Mezi nové zásadní prvky portálu patři mj. funkcionalita „Moje stránka“, která 
umožňuje uživateli ukládat výsledky vyhledávání. Nástroj „Dashboard“, jenž byl navržen pro 
administraci vyhrazených částí portálu pro jednotlivé (zemské/institucionální) administrátory, nově 
disponuje např. konverzní funkcí pro převod archivních pomůcek z formátu apeEAD do EDM (formát 
portálu Europeana). V plánu jsou úvodní implementace archivních standardů EAC-CPF (jako apeEAC-
CPF) a METS (jako apeMETS).  

Druhý navazující blok se zaměřil na hledání nových možností v prezentaci cílů projektu na veřejnosti. 
Peder Andrén se zavázal, že poskytne zemským zástupcům všechny dosavadní propagační materiály 
projektu a prezentace k regionálnímu využití. Wim van Dongen (koordinátor APEx, Nizozemský 



národní archiv) vedl diskuzi, jak dále lze využít zkušeností jednotlivých členů APEx konsorcia ve 
prospěch celku projektu. Wim van Dongen např. nabídl vytvořit seznam SW dodavatelů a jejich 
systémů, kteří jsou v jednotlivých partnerských zemích registrováni jako spolupracovníci projektu 
APEx.  

Třetí blok se specializoval na dosavadní problémy s implementací archivního systému ScopeArchiv ve 
vztahu k publikování dat na portálu APE.  

Čtvrtý blok byl obecně věnován diskuzi o technických (funkčních) problémech na administrační 
infrastruktuře portálu (v obou vrstvách – front-end, back-end).     

Závěrečný pátý blok setkání byl vyhrazen ostatním problémům, se kterými se projekt nebo jeho 
účastníci potýkají. Hovořilo se např. o přístupu k digitálním objektům, mapování z databázových 
systémů nebo konverzích z lokálních EAD pomůcek do apeEAD. 
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