Cestovní zpráva ze služební cesty do USA

Účel cesty:

1) účast na 33. mezinárodní konferenci o židovské genealogii pořádaná
Mezinárodní asociací židovských genealogických společností (IAJGS)
2) účast na setkání členů Československé genealogické společnosti
mezinárodní (CGSI) v St Paul

Trvání cesty: 31. 7. – 10. 8. 2013
Zprávu podává: PhDr. Lenka Matušíková, I. oddělení Národního archivu
Schvaluje: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
Podepsáno elektronicky

Zpráva ze služební cesty do Bostnu a St. Paul konané ve dnech 31. 7. – 10. 8. 2013
V říjnu 2012 jsem obdržela pozvání, abych vystoupila jako delegát Austria-Czech
Special Interest Group of Jewishgen (Austria-Czech SIGJ) na příští výroční konferenci
Mezinárodní asociací židovských genealogických společností (IAJGS) v Bostonu v srpnu
2013. Téma svého vystoupení jsem mohla zvolit sama s tím, že organizátoři konference
posoudí, zda se bude hodit do připravovaného programu.

Navrhla jsem dvě prezentace

(Registry Districts of Jewish Religion Communities of Bohemia, Moravia and Silesia 17841949; Digitized Archival Holdings Concerning the History of Jewish Population of Bohemia
and Moravia). Obě byly přijaty. Zároveň jsem dalšími přednášejícími byla vyzvána k účasti
na panelové diskusi (Ask the International Archival Experts). Náklady spojené s cestou a
ubytováním hradily společně IAJSG a Austria-Czech SIGJ.
Do Bostnu jsem přiletěla 31. července 2013. Jednání konference, která probíhala
v The Boston Park Plaza Hotel, bylo zahájeno dne 4. srpna 2013 první sérií přednášek
k dějinám židovských komunit. K dějinám Židů v českých zemích se vztahovalo vystoupení
Paula Kinga z Israele (The Notorious Familianten Decree of 1726: Was it Enforced?).
Diskuse po skončení prezentace se týkala především uplatňování familianského zákona a jeho
vliv na demografický vývoj židovských komunit.
Jednotlivé přednášky, semináře a počítačové kurzy pro genealogy probíhaly po celých
5 dní konference. Odborný program byl doplněn o promítání dokumentárních i hraných filmů
se vztahem k dějinám a kultuře židů v Evropě a USA. Většina snímků byla zaměřena na
období holocaustu. V průběhu konference byly také vystaveny publikace vydávané za
přispění AVOTAYNU, mezinárodní revue o židovské genealogii. Služby nabízely i firmy
zaměřené na zpracování osobních dat a genetických údajů, testy DNA a tvorbu počítačových
programů pro genealogy.
V průběhu konference jsem navštívila přednostně přednášky, které se zabývaly
prameny ke studiu dějin židů a vyhledáváním osobních údajů v archivech východoevropských
zemí. Program připravený rakousko-českou skupinou byl prezentován v úterý 6. srpna.
Součástí dopoledního bloku byly obě mé prezentace. V první z nich (Registry Districts of
Jewish Religion Communities of Bohemia, Moravia and Silesia 1784-1949) jsem se
soustředila na vývoj židovských matričních obcí a způsobu určování jejich obvodů. Součástí
prezentace byl i návod pro badatele, jak postupovat při určování matriční obce a následně při
vyhledávání

jednotlivých

(www.badatelna.cz).
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Diskuse byla zaměřena především na práci s digitalizovanými

matrikami na Badatelna.cz (nyní Badatelna.eu) a na další písemnosti, které je možné pro
rodopisná studia využívat.
Druhá prezentace (Digitized Archival Holdings Concerning the History of Jewish
Population of Bohemia and Moravia) byla věnována archivním fondům již digitalizovaným a
připraveným ke zveřejnění, přístupu na webové stránky jednotlivých státních archivů a
možnostem jejich využití pro genealogii.

V diskusi zazněly spíše otázky týkající se

vyhledávání informací o konkrétních rodinách.
Podle ohlasu v kuloárových diskusích a v následné korespondenci byla obě vystoupení
přijata účastníky konference se zájmem.
V pátek 9. srpna 2013 jsem z Bostonu odcestovala do St Paul v Minnesotě.
Československá genealogická společnost mezinárodní (CGSI), které jsem členem, využila mé
návštěvy v USA a požádala mne o vystoupení na pravidelném čtvrtletním setkání, které tato
společnost pro své členy pořádá vždy na určité téma. Mým úkolem bylo představit webové
stránky jednotlivých státních oblastních a zemských archivů, upozornit na zpřístupněné
archivní fondy vhodné pro genealogická studia (The Czech Archival Network). Po prezentaci
na dané téma dne 10. srpna 2013 následovala 3 hodiny trvající diskuse o různých archivních
pramenech, jejich dostupnosti a interpretaci, a také o vydaných edicích a literatuře.
CGSI si velmi cení dlouholeté spolupráce s Národním archivem a doufá, že bude pokračovat i
v dalších letech. Cestovné a pobyt v Minnesotě hradila CGSI.
Účast archivářů na podobných setkáních genealogů má smysl především tam, kde je
možné upozornit na prameny pro genealogická studia, způsob jejich uložení a zpřístupnění
jejich obsahu badatelské veřejnosti.

V Praze dne 10. října 2013

Lenka Matušíková

