
Zpráva o činnosti pobočky České informační společnosti při Národním archivu za rok 2005  

 

  

Pobočka České informační společnosti při Národním  archivu má k dnešnímu dni 179 členů – 

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

České republiky.  

Plán činnosti pobočky na rok 2005 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. 

Největší akcí loňského roku byla bezesporu 11. konference archivářů ČR, konaná v Chrudimi 

ve dnech 4. – 6. května. O téma konference „Archiv jako informační centrum“ byl velký zájem, 

který se projevil i v rekordním počtu 307 účastníků. Stanovený program konference se poda-

řilo naplnit, v šesti tematických blocích bylo předneseno více než 30 příspěvků, řada dalších 

námětů a připomínek zazněla v diskusních vystoupeních. Sborník příspěvků z konference se 

připravuje a bude za podpory NA vydán v letošním roce. 

Odborná exkurze do italských archivů proběhla ve dnech 7. – 14. května 2005. Účastníci ex-

kurze navštívili postupně archivní i restaurátorská pracoviště státních archivů v Tridentu, Man-

tově, Padově a Benátkách a knihovnu v Cremoně. 

Členové odborné skupiny pro konzervování a restaurování archiválií již za pomoci členů po-

bočky v SOA Třeboň začali s přípravami XIII. semináře konzervátorů a restaurátorů. 

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

podíl na činnosti Českého komitétu Modrého štítu výrazně nevzrostl. 

Výbor pobočky s politováním konstatuje, že příspěvková morálka v loňském roce značně po-

klesla. Je třeba si uvědomit, že včasné uhrazení členského příspěvku je jednou ze základních 

povinností členů pobočky. 

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

stanovené v plánu činnosti na rok 2005 byly splněny. V souladu se stanovami ČIS zároveň výbor 

ke dni konání konference ukončil svou činnost a vypsal nové volby. Na tomto místě je třeba 

poděkovat všem členům výboru za čas a úsilí, které věnovali přípravě a zajištění plánovaných 

akcí. Poděkování za dlouholeté působení ve výboru pobočky patří také Ing. Ivanu Špatenkovi. 

 

V Praze dne 21. února 2006                                                  
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