Generální ředitelství Státních archivů Bavorska
a Státní oblastní archiv v Plzni
zvou na diskusní workshop

Digitální prameny – digitální metody?
Možnosti zprostředkování dějin a bádání v prostředí česko-bavorského archivního portálu
„Porta fontium“
ve středu 29. června 2022
9:30–15:30 hodin
Generální ředitelství Státních archivů Bavorska,
Schönfeldstraße 5, 80539 Mnichov, místnost 208.
Archivy z České republiky a Bavorska spolupracují již více než 10 let. Společně vybudovaly archivní portál „Porta fontium“, který ulehčuje zkoumání dějin společného příhraničního prostoru. Vedle neustálého rozšiřování o
digitalizované archivní prameny došlo v poslední době také k implementaci nových IT-nástrojů pro lepší vyhledávání a zobrazování: rozpoznávání textu v rámci rešerší a možnost georeferencovat historické mapy a plány. Aktuálně je databáze doplňována o další prameny a připravuje se koncept "Digitální vlastivědy". Jakými směry by se
měla tato pramenná základna dále rozvíjet? Odpověď na tuto otázku ale nezávisí pouze na očekávání badatelů z
oblastí výzkumu, školství a výuky dějepisu. K odpovědi na tuto otázku chce přispět i plánovaný workshop.
Akce bude živě streamována, všichni zájemci se mohou zúčastnit bez předchozího přihlášení.
Link ke streamu: staatliche-archive-bayern.online-tagen.de (moderátorka chatu: Katharina Aubele M.A.).
Další informace naleznete na www.gda.bayern.de.

Program
09:30–10:00 hod.

Uvítání
Dr. Margit Ksoll-Marcon, generální ředitelka Státních archivů Bavorska
Dr. Karel Řeháček, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

10:00–10:30 hod.

Úvod: Porta fontium – aktuální vývoj
Mgr. Karel Halla, Státní okresní archiv Cheb a Madeleine Zier, Státní archiv Amberg

10:30–12:00 hod.

Zprostředkování dějin

Moderace: Andreas Nestl

Susanne Bischler M.A., Muzejně pedagogické centrum: Představení Muspadu - Nové formy digitálního
zprostředkování
Dr. Karel Řeháček: Porta fontium a její význam pro vzdělávání učitelů dějepisu
Barbara Raub, Gymnázium Hersbruck: Porta fontium – vhodná pro práci s prameny na školách?
Polední pausa
13:00–15:00 hod.

Výzkum

Moderace: Dr. Markus Schmalzl

Prof. Dr. Martin Ott, Univerzita Bayreuth: Porta Fontium jako tool pro přeshraniční dějiny
Doc. Dr. Jan Kilián, Západočeská univerzita v Plzni: Využití digitalizátů pro výzkum městských dějin raného novověku
Prof. Dr. Britta Kägler, Univerzita Pasov: Porta fontium a Digital History
Doc. Dr. Pavel Král, Západočeská univerzita v Plzni: Možnosti využití umělé inteligence a strojového učení
v rámci digitálních archivních portálů
15:00–15:30 hod.

Závěrečná diskuse

Přihláška k účasti na místě
závazná odpověď do 24. června 2022

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
Postfach 22 11 52
80501 München

Fax 089/28638-2615
poststelle@gda.bayern.de

_



Zúčastním se workshopu
„Digitální prameny – digitální metody?“
29. června 2022.

Jméno, adresa, e-mail:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Datum, podpis

Přihlášením se na akci svolujete, že Vámi poskytnuté údaje smí být Státními archivy Bavorska
zpracovány za účelem konání akce se zohledněním ochrany osobních údajů (čl. 6, odst. 1, věta 1
a GDPR). Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas s užitím osobních údajů může
být kdykoliv v budoucnu u Generálního ředitelství státních archivů Bavorska odvolán. V rámci akce
budou pořizovány fotografie, které budou výběrově použity pro práci s veřejností Státních archivů
Bavorska (na webu GDA, ve Zprávách ze Státních archivů Bavorska a v tisku). Pokud s jedním se
zveřejnění nesouhlasíte, obraťte se na Generální ředitelství Státních archivů Bavorska. Další informace k nakládání s Vašimi údaji a o Vašich právech obdržíte u pověřence pro ochranu osobních údajů Generálního ředitelství Státních archivů Bavorska.
(e-mail: datenschutzbeauftragter@gda.bayern.de)

