
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 19. 10. 2010 

 

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

Plucarová, Roman Straka 

1. Příprava semináře o digitalizaci matrik: 

- přihlášeny všechny SOA mimo Plzně, 2 zástupci České genealogicko-

heraldické společnosti, firma Bach, za badatele Tomáš Biskup, hlavní 

matrikářka z MV ČR, též zahraniční účastníci – Dr. Thomas Aigner 

z Diecézního archivu v St. Pölten a Poláci – Dr. Janusz Golaszewski, Mgr. 

Adam Baniecki a Mgr. Ivo Laborewicz, celkem asi 50 osob 

- k moderování diskuse pozvat Jiřího Bernase z 5. oddělení NA 

- dotazy shromáždit již během dopoledního jednání, připravit i nějaké pro 

případ, že by diskuse vázla 

- časový plán stanoven s maximálním rozsahem prezentací 20 minut takto:  
  9.30 - zahájení 

  9.40 - Prezentace jednotlivých archivů 

  9.40 - MZA Brno 

10.00 - SOA Litoměřice 

10.20 - SOA Opava 

10.40 - SOA Praha 

11.00 - přestávka 

11.20 - SOA Třeboň 

11.40 - SOA Zámrsk 

12.00 - AMP 

12.20 - polední přestávka 

13.00 - Pohled "z druhé strany" (programátoři, zahraničí, uživatelé) 

13.00 - BACH 

13.20 - Matricula 

13.40 - další přihlášení hosté 

14.15 - Diskuse k referátům 

15.00 - závěr 

- I. Navrátil připraví dopis ředitelům SOA, v němž je upozorníme na zkrácení 

časového limitu, předání prezentace na flashdisku, k dispozici notebook 

s internetem, a upřesníme program semináře 

- Občerstvení – od všech účastníků se vybere konferenční poplatek 50 Kč, 

obložené bagety dodají Semily, minerální vody doveze L. Matušíková; zjistit, 

zda kolegové ze SOA Praha nebudou obědvat v závodní jídelně (10 osob!) 

- I. Navrátil zajistí připomenutí semináře na webu ČAS (přihlášky do 28. 10.), a 

vyhotoví prezenční listinu + seznam účastníků s E-mailovými kontakty 

2. Archivní konference 2011 – zatím nic nového, kol. Matušíková do 11. 11. navštíví 

Františkovy Lázně za účelem obhlídky místa jednání 

3. Příští schůze výboru se bude konat 7. prosince 2010 na obvyklém místě ve 13.30 

hodin 

Zapsal: Navrátil 


