
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 24. září 2015 

 

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

rie Šatochinová, Roman Straka, Ivo Navrátil 

 

1. Schůzi zahájila dr. L. Matušíková uvítáním členů výboru.  

2. Od ČIS došel příspěvek na letošní exkurzi ve výši 7000 Kč, výbor projevuje díky.  

3. Výbor souhlasí s konečným doplatkem „Umsatzsteuer“ za dopravu na exkurzi do němec-

kých archivů roku 2013 ve výši 110,36 €. Jelikož jsme již uhradili 429,78 €, doufáme, že 

již nebudeme finančním úřadem v Chemnitz obtěžováni. 

4. Vyúčtování letošní 16. archivní konference: 330 776 Kč uhradí ČAS, 299 000 Kč půjde 

z účastnických poplatků. Výbor zmocňuje dr. Matušíkovou a Romana Straku k vyřízení 

financování konference.  

5. Příprava 17. konference 2017 – v listopadu proběhne jednání ohledně vhodných prostor 

v Liberci. Téma již zvoleno: „Archivy v informační společnosti“. 

6. Odborná exkurze 2016 – připravována do jihoněmeckých archivů: Mnichov, Pasov, 

Augsburg, Řezno. Využijeme kontaktů našeho bývalého kolegy z Uherského Hradiště dr. 

Jiřího Čoupka.  

7. Další archivní seminář připravuje NFA na 10. 11. 2015 na téma „Prameny k dějinám ki-

nematografie – specifika písemných archiválií a soudobé dokumentace“. Znovu rozeslat 

pozvánky členům ČIS NA a účastníkům předchozích seminářů – zajistí I. Navrátil. Poža-

davky na naši výpomoc zjistí dr. Matušíková, která zároveň žádá členstvo, aby přemýšle-

lo o dalších tématech vhodných pro naše semináře.  

8. Příprava výroční konference – možnosti přednášek: Archiv Národní galerie – Mgr. To-

máš Sekyrka, Archiv ČNB – Mgr. Helena Sedláčková. Dr. Matušíková zjistí jejich mož-

nosti a příp. rovnou dohodne termín konference – návrh 9. nebo 11. či 16. nebo 18. února 

(úterky a čtvrtky). 

9. Knihvazačská soutěž v Českých Budějovicích – dotována naším příspěvkem 10 000 Kč, 

vesměs za kožené usně. Výbor se v diskusi zaobíral dalšími možnostmi pomoci této uži-

tečné soutěži, jež má rostoucí úroveň a mezinárodní účast, ale která již přerostla rámec 

oblastního archivu (vysoké náklady na poštovné, půjčování výstavy do jiných států). 

10. Roman Straka sděluje, že na účtu pobočky máme zůstatek 255 184,38 Kč, z čehož je část 

rezervována na sborník ze semináře konzervátorů. I. Navrátil připomíná zájem redakce 

Archivního časopisu o umístění kvalitních prací z této oblasti v AČ (výhody: recenzova-

né periodikum, platí se autorské honoráře, díky 4 číslům ročně je zajištěna aktuálnost). 

11. Příští schůze výboru ČIS NA se uskuteční ve čtvrtek 26. 11. ve 12.30 hodin v pracovně 

dr. Matušíkové.  

 

Zapsal: I. Navrátil 


