
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 6. 4. 2010 

 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Jan Krlín, Lucie Křížová, Miroslav Kunt, Ivo Navrátil, Laděna 

Plucarová, Roman Straka 

 

1) Úvodem kol. Straka informoval, že po březnovém výpisu z účtu provede kontrolu 

placení členských příspěvků, jak bylo uloženo výroční konferencí, a následně podá 

výboru zprávu o stavu. Podle čl. 4 odst. 3 stanov individuální členství neplacením 

příspěvků zaniká. 

2) Zastupitelstvu ČIS byla podána žádost o příspěvek na exkurzi pobočky, zatím bez 

vyjádření; předpokládáme jej ve výši 100 Kč na osobu, částka bude ponechána na účtu 

pobočky. 

3) Kol. Matušíková informovala výbor o stavu příprav exkurze po chorvatských 

archivech, která se uskuteční 14. – 22. května 2010; všechny návštěvy archivů jsou již 

domluveny, program bude dále upřesňován. Přihlášeno a potvrzeno 43 účastníků, dva 

jsou v záloze. 

4) Dne 2. listopadu 2010 uspořádá pobočka ČIS ve velkém sále NA seminář 

k digitalizaci matrik, který se zaměří nejen na samotný proces digitalizace, ale i na 

problematiku zveřejňování, využívání a právní ochrany dat; zvážit pozvání matrikářky 

z CSÚ MV. Přípravou semináře byli pověřeni kol. Křížová, Plucarová a Kunt. 

5) Seminář restaurátorů a konzervátorů se bude konat v říjnu 2012 v Olomouci. 

6) Archivní konference připravována výborem ČAS na poslední dubnový týden 2011 do 

Františkových Lázních. Navržené téma „Vzdělávání archivářů“ vzbudilo ve výboru 

pobočky ČIS živou diskusi končící tradičním konstatováním, že příprava budoucích 

archivářů není zdaleka ideální a povinné studentské praxe již po 1. ročníku 

bakalářského studia jsou spíše přítěží archivů. 

7) Do přípravy nových základních pravidel je z výboru pobočky ČIS zasvěcen jen kol. 

Kunt, který podal stručnou informaci o dosavadní činnosti expertní skupiny, vedené 

dr. Wannerem. 

8) Příští výborová schůze se bude konat v úterý 1. června od 13.30 hodin v pracovně dr. 

Matušíkové č. 33. Před ní se v 10 hodin sejde přípravný výbor semináře k digitalizaci 

matrik. 

 

Zapsal: Navrátil 


