
Zpráva o činnosti České informační společnosti, z.s.  – pobočného spolku při Národním 

archivu v roce 2018 

   

 První akcí pobočného spolku ČIS v loňském roce byla pravidelná výroční 

členská schůze konaná dne 22. února 2018v konferenčním sále Českého muzea hudby. 

Součástí výroční schůze byla přednáška s ukázkami zde uchovávaných archivních dokumentů 

a hudebnin a komentovaná prohlídka expozice muzea. 

Jedinou velkou akcí loňského roku byla odborná exkurze do belgických archivů, 

pořádaná ve dnech 11. – 19. května 2018. Účastníci exkurze navštívili Královský archiv 

v Bruselu a pracoviště archivu Evropského parlamentu v jeho historické budově v 

 Lucemburku. Na programu byla i návštěva současné budovy Evropského parlamentu 

v Bruselu spojená s přednáškou o poslání této instituce.a přednáškou o práci parlamentní 

knihovny.. Při prohlídce expozic nedávno otevřeného Domu evropských dějin nás 

doprovázela kolegyně Jitka Mlsová-Chmelíková. 

Od České informační společnosti, z.s. obdržel pobočný spolek na tuto akci finanční 

příspěvek ve výši 7 000 Kč. 

  Přípravný výbor složený ze členů výboru  ČAS a výboru našeho pobočného 

spolku více než rok  pracoval na programu a  zajištění místa pro jednání a ubytování 

účastníků 18. archivní konference, která se bude konat ve dnech 23.-25. dubna 2019 v Park 

hotelu v Plzni. Jednání konference bude mimo jiné věnováno dějinám potravinářství a 

potravinářského průmyslu. Další připravované sekce se budou věnovat vzdělávání archivářů, 

ediční činnosti, pořádání archivních fondů, elektronické spisové službě, církevnímu 

archivnictví, mediálním archivům, ochraně osobních údajů a pod.. 

Pobočný spolek České informační společnosti, z. s. při Národním archivu má 

k dnešnímu dni 112 členů – archivářů, knihovníků, konzervátorů, fotografů a dalších 

pracovníků  archivů všech typů z celé České republiky. Připomínáme znovu všem členům 

pobočky, že 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 pobočném spolku považováno za 

ukončené. Je třeba si uvědomit, že členské příspěvky jsou jediným zdrojem příjmů, ze kterých 

jsou podporovány nebo přímo hrazeny jednotlivé plánované akce pobočného spolku ČIS při 

Národním archivu.  



S uspokojením lze konstatovat, že všechny plánem stanovené úkoly byly úspěšně splněny. 

Všem členům výboru je třeba poděkovat za velmi aktivní práci, která, jak se ukazuje, vede 

k rozšiřování okruhů činnosti pobočného spolku a pořádání akcí, o které je velký zájem i na 

jiných pracovištích. Vzhledem k tomu, že podle stanov končí v únoru letošního roku mandát 

členů výboru pobočného spolku ČIS, z.s. při NA, předložil odstupující výbor členstvu novou 

kandidátku, ve složení: PhDr. Jan Krlín, Ph.D. (NA), PhDr. Helena Klímová (NA), 

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (ZA Opava), Mgr. Lucie Křížová (MZA), PhDr. Lenka 

Matušíková (NA), PhDr. Ivo Navrátil (SOkA Semily), Mgr. Pavel Pilz (Centrum věd. 

informací FSV UK), PaedDr. Laděna Plucarová (SOA Třeboň), Roman Straka (NA) – volíme 

7 členů. 

Do revizní komise kandidují kolegyně: PhDr. Eva Gregorovičová (NA), Mgr. Libuše 

Holakovská (NA), Mgr. Marie Šatochinová (NA) – volíme 3 členy. 

 

V Praze dne 26. února 2019 

 

 

Lenka Matušíková 

                                                                                          za výbor Pobočky ČIS při NA 

 


