
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 26. ledna 2012 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Lucie Křížová, Laděna Plucarová, Pavla Jirková, Roman Straka, 

Jan Krlín, Ivo Navrátil 

1.  Dr. Matušíková seznámila výbor se stavem přihlášek na odbornou exkurzi do archivů Vel-

ké Británie ve dnech 11. – 20. 5. 2012. K dnešnímu dni došlo 39 přihlášek na 44 míst. Kol. 

Matušíková zajistí přes svůj účet převod peněz za ubytování.  

2.  Příprava výroční konference 23. 2. 2012 – začátek v 10.30 hodin, v Národním archivu na 

ul. Milady Horákové. Po dohodě s Národní technickou knihovnou stanoveny dva termíny 

exkurze, 8.30 pro pražské a ve 12.30 hodin pro mimopražské zájemce. Protože je nutno 

vyhotovit jmenné seznamy, rozeslat pozvánku na konferenci s návratkou (zajistí I. Navrá-

til). Dr. Matušíková přednese zprávu o činnosti, kol. Šatochinová revizní zprávu, kol. Stra-

ka zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na další rok. Řízení schůze bude v rukou osvěd-

čené kol. Lucie Křížové. Občerstvení doveze I. Navrátil ze Semil. 

3.  Sborník příspěvků z archivní konference – je snaha vytisknout jej v Národním archivu ne-

bo v osvědčené tiskárně ČAS. Redakci zajišťuje kol. Jan Kahuda. Rozpočet počítá s 5-7 tis. 

Kč na tiskovou přípravu, 60 tis. Kč na vlastní tisk, polovinu prostředků poskytne ČAS.  

4.  Seminář k problematice bezpečnostního snímkování 29. března 2012 – začátek v 9.30 ho-

din. Občerstvení z vložného 100 Kč (bageta, koláč, káva, voda) zajistí v NA dr. Matušíko-

vá s R. Strakou. Po lektorech budeme požadovat zaslání tezí nebo prezentace, zájem o pu-

blikaci má Archivní časopis.  

5.  Předsedkyni ČIS dr. Římanové zasílat pozvánky na akce a plán činnosti. 4. února se zú-

častní valné hromady ČIS kol. Pavla Jirková. 

6.  Za novou členku přijata PhDr. Zuzana Kalinová. 

7.  Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 22. března 2012 ve 13.30 hodin v pracovně 

dr. Lenky Matušíkové. 

 

Zapsal: I. Navrátil 


