
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 1. 6. 2010 

 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Laděna Plucarová, Roman Straka, Jan Krlín, Ivo Navrátil 

 

1) Kol. Matušíková a v diskusi též ostatní přítomní zhodnotili tematickou exkurzi do 

chorvatských archivů. Její průběh byl velmi dobrý, až na rozpačité přijetí 

v Dubrovníku se na nás navštívené archivy dobře připravily a ukázaly nám nejen své 

cimélie a vzorné konzervační a reprografické dílny, ale někdy i vlhké, přeplněné a 

málo uklízené depozitáře, protože bojují s nedostatkem finančních prostředků i úplnou 

absencí účelových budov. Pro příště je nutné zajistit roztřídění dárkových publikací již 

na samém počátku cesty (např. prostřednictvím jednotlivých SOA). Jako cíl příští 

exkurze byl navržen Londýn, je to však závislé na technickém stavu autobusu. Firma 

Jan Lebeda – autobusová doprava Třeboň nám letos účtovala 135 000 Kč. 

Zastupitelstvo ČIS poskytlo příspěvek 200 Kč na osobu, o který se snížil účastnický 

poplatek. Se zprávou o exkurzi pomůže dr. Plucarová. 

2) Revize členských příspěvků ukázala, že zhruba 1/3 našich členů neplatí delší dobu než 

tři roky. Kol. Straka všem neplatičům zašle do konce června výzvu o úhradu 

s hrozbou, že bude ukončeno jejich členství v pobočce. 

3) Výbor přijímá tyto nové členy pobočky ČIS: Mgr. Hanu Železnou a Dr. Evu Fialovou 

ze SOA Třeboň, Hanu Vaňáskovou ze SOkA České Budějovice a PhDr. Marka 

Poloncarze ze SOA Litoměřice. Kol. Navrátil zajistí dostupnost formuláře přihlášky na 

webových stránkách pobočky ČIS.  

4) Příprava semináře o digitalizaci matrik: přípravný výbor se dopoledne sešel ve složení 

dr. Matušíková a dr. Plucarová, ostatní byli zdravotně indisponováni či služebně 

zaneprázdněni. Dohodnuto, že každý archiv, který se digitalizaci věnuje, bude požádán 

o prezentaci v délce 30 – 40 minut. V ní by se mělo objevit, kdo a jakými technickými 

prostředky digitalizaci zajišťuje, jak se provádí příprava, kontrola inventářů a 

fyzického stavu matriky, zkušenosti s využitím a zpřístupňováním na webu (registrace 

badatelů, e-shopy), způsob financování a podíl archivu na něm, i celkové zhodnocení 

projektu. Vyzvat i VHA a archivy měst. Hlavní matrikářku MV zajistí dr. Matušíková. 

K účasti přizveme archivy, IT-pracovníky, genealogické společnosti a firmu BACH, 

s níž budeme jednat o vlastním vstupu a o případné finanční podpoře semináře. 

Stravování – bagetu nebo pizzu s minerálkou zajistí hospodář na základě objednávek 

účastníků. Avízo o semináři připraví a rozešle dr. Navrátil během června. 

5) Závěr schůze byl věnován informacím o přípravě archivní konference koncem dubna  

2011. Téma zatím nebylo definitivně stanoveno. Kol. Navrátil prosí, aby bylo při 

upřesňování data vzato v úvahu, že 15. – 16. dubna 2011 pořádá Pekařova společnost 

spolu s Archivem hl. m. Prahy a Archivem Národního muzea vědeckou konferenci „K. 

J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách“, jíž se jistě zúčastní 

řada archivářů. 

6) Příští výborová schůze se bude konat v úterý 7. září od 13.30 hodin v pracovně dr. 

Matušíkové č. 33. Do mailového adresáře zahrnout rovněž Mgr. Marii Šatochinovou 

jako předsedkyně revizní komise a Mgr. Pavlu Jirkovou za zastupitelstvo ČIS. 

Zapsal: Navrátil 


