
 

Zpráva o činnosti pobočky České informační společnosti při Státním ústředním archivu 

za rok 2004 

 

 

Pobočka České informační společnosti při Státním ústředním archivu má k dnešnímu dni 184 

členů – archivářů, knihovníků, konzervátorů, fotografů a dalších pracovníků archivů všech typů 

z celé České republiky. V loňském roce výbor přijal 9 nových členů.  

Plán činnosti pobočky na rok 2004 byl vypracován na základě koncepce přijaté výborem již 

v roce 2002: připravit každoročně odbornou exkurzi, každé dva roky celostátní archivní konfe-

renci a každé tři roky seminář konzervátorů, restaurátorů a archivářů a dále připravit jednu až 

dvě odborné přednášky nebo diskusní setkání na aktuální téma.  

Odborná exkurze do nizozemských archivů proběhla ve dnech 1. – 8. května 2004, tentokrát 

s rekordním počtem 56 účastníků. Návštěva Národního archivu a Centra pro genealogická stu-

dia v Haagu, regionálního archivu v Utrechtu a městského archivu v Amsterodamu byla nejen 

zajímavá, ale především inspirující hlavně v oblasti služeb badatelům, vybavení studoven, di-

gitalizace archivních fondů a stanovování priorit při zajišťování a organizaci všech archivních 

činností.  

V průběhu uplynulého roku se nepodařilo uspořádat druhou odbornou přednášku a také náš 

podíl na činnosti Českého komitétu Modrého štítu výrazně nevzrostl.  

Pobočka ČIS byla spolupořadatelem knihvazačské soutěžní přehlídky, která byla pro knihaře, 

restaurátory a „knihařící" archiváře vyhlášena díky iniciativě Státního okresního archivu v Čes-

kých Budějovicích. Zvláštní kategorie byla vyhlášena také pro budoucí konzervátory – studenty 

Střední průmyslové školy grafické, kteří pracovali pod vedením prof. Vanišové. Do soutěže při-

hlásilo své práce 5 knihařů a restaurátorů, 3 knihařící archiváři a 11 studentů. Vyhlášení vítězů 

v kategoriích „dokonalé řemeslné zpracování knižní vazby", „umělecká knižní vazba" a „stu-

dentská" a předání věcných cen proběhlo v září loňského roku jako součást oslav 50. výročí 

založení budějovického okresního archivu. Slavnostního odpoledne v archivní zahradě se 

mimo jiné zúčastnil hejtman Jihočeského kraje, pražský arcibiskup, rektor Jihočeské univerzity 

a hosté z archivu v Linci. Všechny knížky byly představeny na výstavě k dějinám archivu. V čase 

předvánočním se se soutěžními pracemi seznámili také studenti Střední průmyslové školy gra-

fické na výstavě uspořádané v prostorách školy. Na tomto místě je třeba poděkovat iniciáto-

rům akce a pořadatelům slavnostního vyhlášení vítězů, totiž pracovníkům SOkA České Budě-

jovice. Lze jen doufat, že byl položen základ nové tradici a knihvazačská soutěž nebyla zároveň 

první i poslední akcí tohoto druhu.  

Na základě výše uvedeného přehledu výbor pobočky ČIS konstatuje, že všechny hlavní úkoly 

stanovené v plánu činnosti na rok 2004 byly splněny. 

 

 PhDr. Lenka Matušíková,  

 předsedkyně pobočky 


