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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: St. Pölten, Rakousko

ÚČEL CESTY: Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS a projektu CO:OP

ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Jitka Křečková, Mgr. Kateřina Zenklová, Milan Havelka

ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Jitka Křečková, archivářka 1. oddělení Národního archivu
Mgr. Kateřina Zenklová, archivářka 1. oddělení Národního archivu

NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Diecézní archiv v St. Pöltenu, klášter v Melku

TRVÁNÍ CESTY: 23. – 25. 11. 2015

DATUM VYHOTOVENÍ: 14. 12. 2015

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

TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:

Ve dnech 23. – 25. 11. 2015 jsme vykonali služební cestu do St. Pöltenu v Rakousku.
Cestovali jsme služebním vozem Národního archivu (řidič Milan Havelka), do St. Pöltenu
jsme přijeli v pondělí 23. 11. (odjezd 6,30 hod., příjezd 11,30 hod.), zpět do Prahy jsme odjeli
ve středu 25. 11. (odjezd 16,00 hod. z Melku, příjezd 20,00 hod.). Ubytovány jsme byly
v Bildungshaus St. Hippolyt v St. Pöltenu. V pondělí a úterý se jednání konala v
budově Bildungshaus St. Hippolyt a v budově diecézního archivu v St. Pöltenu, ve středu
v klášteře v Melku. Po jednání v Melku v odpoledních hodinách nás vyzvedl pan Havelka a
odvezl nás do Prahy. Náklady na tuto cestu byly hrazeny z rozpočtu projektu CO:OP.

ČÁST ODBORNÁ:

V pondělí 23. 11. 2015 se ve 13,00 hod. konala schůze představenstva, které se
zúčastnila Jitka Křečková jako členka představenstva. Thomas Aigner seznámil přítomné
s programem zasedání v St. Pöltenu a poreferoval o posledních aktivitách spolku. Jsou jimi
publikování nového časopisu Insights, obdržení „Letter of Appreciation“ pro spolek ICARUS
od Chorvatského státního archivu, který za spolek převzal Thomas Aigner na Chorvatském
archivním dnu 15. 10. 2015. Evropskou komisí bylo přijato závěrečné účtování projektu
ENArC. Bylo odsouhlaseno přijetí nových členů. Místo odstupujícího Juliana Holzapfla byl
za člena představenstva zvolen Andreas Nestl z Generálního ředitelství státních archivů
Bavorska. Byla projednávána také nutnost dalšího rozšiřování přátelského nezávislého spolku
ICARUS4all, který byl založen před 1,5 rokem s cílem integrovat běžné uživatele, především
genealogy, a dát jim možnost podporovat vzniklé virtuální archivy, které ke své práci
využívají.
V 15,30 hod. bylo zahájeno otevřené plénum. Účastníky zasedání jako hostitel přivítal
Thomas Aigner, ředitel Diecézního archivu v St. Pölten. Poté následovalo představení nových
institucí, které nově vstupují do spolku ICARUS: Aezelprojek Holandsko, Archiv

protestantské církve v Rakousku, Fakulta historie univerzity v Sofii, Státní archiv
v Hamburgu, Státní archiv v Dubrovníku, Švédský národní archiv a Národní archiv Gruzie.
Za Českou republiku do spolku vstoupily Univerzita v Hradci Králové a Královská kanonie
premonstrátů na Strahově. Po krátké přestávce následovala přednáška Andrease SchmidtaColinet, emeritního profesora klasické archeologie na Univerzitě ve Vídni, jehož životní
pracovní náplní byl archeologický výzkum Palmyry v Sýrii. Pohovořil o kritické situaci
světového kulturního dědictví a humanitární katastrofě v Sýrii v důsledku probíhající války.
Večerní program proběhl v Letním refektáři biskupství v St. Pölten, kde přítomné
přivítal diecézní biskup Klaus Küng a Thomas Aigner. Večerní přednášku o současné situaci
na Blízkém východě přednesl patriarcha Chaldejské katolické církve v Bagdádu, Louis
Raphaël Sako.
V úterý 24. 11. 2015 proběhl mezinárodní workshop ke krizi na Středním východě.
Klíčovým řečníkem byl P. Najeeb Michaeel, člen dominikánského řádu, který informoval o
záchraně několika tisíc raně křesťanských rukopisů z Mosulu do Erbílu. Křesťanská komunita
musela z Mosulu odejít během 24 hodin a v současné době je P. Najeeb stále bez pomoci,
nemá ani podporu vlastního řádu. Za pomoci 2 – 5 lidí P. Najeeb rukopisy co nejrychleji
digitalizuje a snaží se i o restaurační a konzervační práce, protože ani oblast Erbílu není
dostatečně bezpečná a situace v Sýrii i v Iráku je nepřehledná. Po přednášce P. Najeeba
workshop pokračoval prezentací Miroslava Housky, představitele firmy GEMA Art Group,
který informoval o aktivitách firmy v Iráku a o pořádání konzervátorských kurzů pro irácké
konzervátory v České republice. Těchto aktivit se účastní i oddělení preventivní péče a
konzervace Národního archivu. O možnostech ochrany archivního dědictví bez hranic
pohovořila Patricia Engel z Univerzity v Kremsu a o záchraně ukrajinských archivních
dokumentů informoval István Kenyeres z Městského archivu v Budapešti.
Po obědě následovalo zasedání skupiny WP3 „Topotheque“ projektu CO:OP a paralelně
projektový market. Co se týče Topotéky, byla projednána licenční smlouva, která bude muset
být se všemi partnery uzavřena do konce roku. Zároveň budou rozeslány faktury k uhrazení
prvního licenčního poplatku. Poté referovali kolegové ze Švédska, Estonska a České
republiky o prvních aktivitách projektu Topotéka ve svých zemích. V České republice je již
založeno 5 topoték a v sobotu 28. 11. proběhne také první „Bring Your history day“ v jižních
Čechách. Tyto „Bring Your history days“ mají prostřednictvím přednášek a dalších aktivit
podněcovat veřejnost do zapojení se do projektu a o zájem o archivy vůbec. Po přestávce

proběhlo zasedání skupiny WP4 „Adventures in Archives“, na kterém byly prezentovány
filmy, které vytvořili studenti v estonském národním archivu. Zároveň byla svolána
mimořádná schůzka s P. Najeebem, na které byla projednána možnost pomoci materiální i
personální (výukové programy pro archiváře a konzervátory v evropských institucích). P.
Najeebovi a jeho instituci bylo nabídnuto členství ve spolku ICARUS.
Ve večerních hodinách proběhl obvyklý fotbalový zápas mezi hostitelskou institucí a
spolkem ICARUS a pro zájemce byla zorganizována prohlídka diecézního muzea.
Ve středu 25. 11. 2015 byli účastníci zasedání převezeni přistaveným autobusem do
benediktinského opatství v Melku, kde proběhla administrativní schůze projektu CO:OP a
poté prohlídka klášterního muzea a knihovny.

