ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek
pořádá ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou v Plzni, Fakultou aplikovaných věd
Státním oblastním archivem v Plzni
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Mustererkennung

diskuzní workshop

Archivní rešerše v 21. století
Klášter Teplá
8. – 9. listopadu 2018

Téma a cíl workshopu:
Nové informační technologie stále častěji vstupují i do práce historiků. S
jejich pomocí se stále větší část studia původních archivních dokumentů
přesouvá z badatelen archivů do internetového prostoru, stále více
historických pramenů je studováno prostřednictvím naskenovaných kopií
přístupných formou různých webových aplikací. Při studiu jednotlivých
témat je tak možné mít v reálném čase k dispozici více pramenů, orientace ve
velkém množství zveřejňovaných naskenovaných dokumentů je však stále
náročná a vybízí k hledání nových cest pro třídění a systematizaci informací.
Nové možnosti přístupu k pramenům mohou otevírat dveře k důkladnějšímu
a kvalitnějšímu zpracování archivních rešerší k dějinám staveb a sídel, do
nichž bude možné zapojit i ty typy pramenů, které dosud zůstávaly stranou
pozornosti.
Cílem workshopu je všestranná diskuse nad současným stavem a možnostmi
digitálního zpřístupňování historických pramenů. Práce na nové verzi českobavorského archivního portálu Porta Fontium je pro nás podnětem k
zamyšlení nad potřebami odborné veřejnosti, která ji využívá. Workshop
bude proto především platformou pro aktivní komunikaci mezi archiváři
zpřístupňujícími archivní prameny a mezi historiky – badateli, kteří s nimi

pracují. Kromě historiků – specialistů na zpracování archivních rešerši je
setkání určeno také zpracovatelům stavebně historických průzkumů,
archeologům, památkářům a dalším odborníkům, kteří při své práci aktivně
využívají archivní rešerše.
Blok A: Možnosti digitalizace a moderního zpřístupňování historických
pramenů
Okruhy otázek k diskusi:
Co očekávají uživatelé od archivních aplikací zpřístupňujících historické
prameny?
Jak zefektivnit náročné ruční procházení a vyhledávání v mnohastránkových
dokumentech?
Jaké jsou limity práce s digitalizovanými historickými prameny?
Blok B: Nové možnosti archivních rešerší
Okruhy otázek k diskusi:
Co všechno patří k dějinám objektů?
Je relevantní sledovat nejnovější dějiny objektů?
Jak správně využívat historickou ikonografii?

Workshop je pořádán v rámci projektu Moderní zpřístupnění historických
pramenů (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020, projekt 211).
Organizační informace:
Worshop se bude konat ve dnech 8. – 9. listopadu 2018 v prostorách prelatury
Kláštera Teplá (viz obr.). Závaznou přihlášku k účasti na workshopu,
formulář k objednání ubytování a stravování lze získat na webu
www.portafontium.cz. Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. září 2018 na
níže uvedený kontakt. Podrobný program workshopu bude zveřejněn na výše
uvedeném webu.

Forma účasti:
Oba bloky workshopu budou tvořeny několika úvodními referáty a následnou
moderovanou diskusí. Přihlášku referátu s krátkou anotací zasílejte
nejpozději do 30. září 2018 na níže uvedený kontakt. Pořadatel si vyhrazuje
právo omezit počet přijatých referátů.
Místo konání workshopu:
Klášter Teplá čp. 1, 364 61 Teplá
GPS souřadnice – 49°57′59.28″ N a 12°52′42.37″ E

Ubytování a stravování:
Účastníkům workshopu přihlášeným do termínu 30. září 2018, nebo do
vyčerpání kapacity 30 lůžek, bude zajištěno ubytování v samotném
klášterním areálu (pokoje v prelatuře a nedalekém objektu bývalé klášterní
lékárny). V cenové relaci 200 Kč za jednu noc budou nabízeny vícelůžkové
pokoje se společným sociálním zařízením. Jiný způsob ubytování představuje
nedaleký hotel U nádraží, ve kterém se lze ubytovat v jedno a vícelůžkových
pokojích v cenové relaci 400 Kč za jednu noc (celková dostupná kapacita 27
lůžek v 8 pokojích a jednom apartmánu). V hotelu je také možné objednat si
snídani v ceně od 85 Kč za jednu osobu.
Účastníkům, kteří si objednají obědy, bude zajištěno stravování v rámci
hotelu U nádraží v přibližné cenové relaci 100 Kč za jeden oběd. Snídani
bude pro účastníky workshopu zajišťovat pořadatel v prostoru klášterního
refektáře v ceně 100 Kč za jednu snídani. Večeři ve formě společenského
rautu v klášterním refektáři bude bezplatně zajišťovat pořadatel workshopu.
Přihlášky na workshop, formuláře k objednání ubytování a stravování,
případné dotazy:
Bc. Pavel Řepík, ZIP o.p.s., Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň, tel. +420 733
136 456, email: prepik@zip-ops.cz

