
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 8. dubna 2014 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Helena Klímová, Jan Krlín, Lucie Křížová, Laďka Plucarová, Ro-

man Straka, Marie Šatochinová, Ivo Navrátil 

 

1.  Výbor volí PhDr. Lenku Matušíkovou předsedkyní a PhDr. Ivo Navrátila jednatelem po-

bočky. Jmenovaní děkují za projevenou důvěru a vynasnaží se nezklamat očekávání v ně 

vkládaná. :-) 

2.  Archivní exkurze do španělských archivů 16. – 25. 5. 2014 připravena, program je hodně 

náročný. Prohlídku Dokumentačního centra v Simancasu budeme muset zrušit, v Národním 

archivu v Madridu požadují rozdělení na dvě skupiny. Dr. Bouček údajně hovoří španěl-

sky, víc budeme ale spoléhat na angličtinu. Dárky (publikace) připravit pro tři instituce. Ve 

čtvrtek dr. Matušíková zaplatí noclehy a pošle podrobnější pokyny účastníkům. 

3.  Jarní seminář ČIS měl být zaměřen na autorské právo, vzhledem k vytížení dr. Benešové 

uspořádáme 10. 6. 2014 seminář věnovaný tématu „Nové směry a trendy při zpřístupňování 

archivních dokumentů a knihoven“. Seminář by neměl být klasickou komerční prezentací, 

ale představením produktů pro archivy všech typů a jejich očekávaného vývoje, a také dis-

kusí přítomných archivních uživatelů. Pozvány budou firmy Bach a Lanius a dále dr. Wan-

ner, garant softwarové podpory nových Základních pravidel. 

4.  Roman Straka informuje o tom, že odpis naší pohledávky nemá vliv na daňový základ. 

Uhradili jsme 7 260 Kč za zpracování přiznání a příspěvek 2000 Kč pro ČIS.  

5.  O členství v ČIS při Národním archivu požádali kolegové a kolegyně: Mgr. Monika Sedlá-

ková, PhDr. Jiří Křesťan, CSc., Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., Mgr. Jana Konvičná, PhDr. 

Renata Pisková a Ing. Mgr. Vlasta Valeš (archivářka Školského spolku Komenský ve Víd-

ni). Výbor jejich přihlášky přijímá. 

6.  Ještědská pobočka ČAS zve zájemce na svůj seminář o správě knihoven archivů a muzeí, 

který se uskuteční v úterý 29. 4. 2014 od 9 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci. 

7.  Příští schůze výboru ČIS NA se uskuteční po zájezdu, v úterý 3. června v 13.30 hodin 

v pracovně dr. Matušíkové. 

 

Zapsal: I. Navrátil 


