
Zpráva o činnosti Pobočky České informační společnosti, o. s. při Národním archivu 

v roce 2014 

Prvním setkáním členů Pobočky v roce 2014 byla výroční konference dne 20. února 2014, 

které předcházela přednáška PhDr. Júlia Baláže, CSc. ředitele Vojenského historického archivu, 

věnovaná historii a současnosti vojenského archivnictví. Plánovaná odborná exkurze 

do španělských archivů a knihoven se uskutečnila ve dnech 16. – 25. května 2014. Účastníci 

exkurze navštívili Národních archiv (Archivio Histórico National) a Národní knihovnu v Madridu, 

a generální archiv (Archivio General de Simancas) v Simancasu. O odborné exkurzi byla 

pro internetový časopis ČIS připravena zpráva. Tímto děkuji kolegyni L. Křížové za její 

vypracování. 

Jarní seminář ČIS s názvem „Trendy zpřístupňování dokumentů v archivech 

a knihovnách“ proběhl opět za velkého zájmu archivářů a pracovníků knihoven i muzeí 

dne 10. 6. 2014. Druhý plánovaný seminář na téma „Autorské právo v prostředí paměťových 

institucí“ (prof. JUDr. Ivo Telec), který byl ohlášen na 2. prosince 2014, musel být 

pro kalamitu na celém území státu zrušen a přesunut na leden roku 2015. 

V loňském roce projevilo zájem o činnost v ČIS 7 osob. Pobočka České informační 

společnosti, o. s. při Národním archivu má k dnešnímu dni 144 platících členů – archivářů, 

knihovníků, konzervátorů, fotografů a dalších pracovníků archivů všech typů z celé České 

republiky. Bohužel 20 členů dosud loňský příspěvek nedoplatilo. Připomínáme znovu všem 

členům pobočky, že m výroční konference v roce 2012 přijala usnesení, které stanoví 

31. březen každého roku jako konečný termín pro uhrazení členských příspěvků. Je to jedna 

z mála povinností členů a při jejím nedodržení bude členství v Pobočce považováno 

za ukončené, jak je tomu nyní u 37 bývalých členů. Je třeba si uvědomit, že členské příspěvky 

jsou jediným zdrojem příjmů, ze kterých jsou podporovány nebo přímo hrazeny jednotlivé 

plánované akce Pobočky ČIS při Národním archivu. 

Všem členům výboru děkuji za velmi aktivní práci, která, jak se ukazuje, vede 

k rozšiřování okruhů činnosti Pobočky a pořádání akcí, o které je velký zájem i na jiných 

pracovištích. Zvláštní poděkování pak patří Romanovi Strakovi za odpovědný přístup 

ke správě našich financí a revizní komisi vzornou kontrolu hospodaření i činnosti výboru. 

V Praze dne 24. února 2015 Lenka Matušíková v. r. 

za výbor Pobočky ČIS při Národním archivu 


