Zpráva ze zahraniční služební cesty

Místo: Kamienec Ząbkowicki (Polsko)

Termín: 12. 5. 2014

Program: účast na mezinárodním semináři „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych“

Účastník služební cesty: PhDr. Jiří Křesťan, CSc.

Zprávu předkládá: PhDr. Jiří Křesťan, CSc.

Schválila: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu

Dne: 22. 5. 2014

Část všeobecná
Služební cesta se uskutečnila na pozvání ředitele Státního archivu ve Vratislavi (Archiwum
Państwowe we Wrocławiu), hlavního organizátora semináře, dr. Janusze Gołaszewského.
Národní archiv hradil z nákladů cesty pouze pojištění pro účastníka cesty.
Cestu jsem absolvoval služebním vozem s řidičem Milanem Havelkou. Byla zahájena
v 6:00 hod., do místa konání jsme dorazili v 9:00 hod., cesta byla ukončena téhož dne (odjezd v
15:00 hod., příjezd do Prahy v 18:00 hod.).

Část speciální
Na semináři jsem přednesl referát na téma „Získávání osobních archivů – zkušenosti
Národního archivu v Praze“, v němž jsem shrnul základní informace o akviziční činnosti archivu
a jejích výsledcích. Jestliže v roce 1989 disponoval náš archiv 119 osobními fondy, k 31. 12. 2012
jsme jich evidovali již 463. Seminář se věnoval problematice osobních a rodinných archivů, které
jsou uloženy v muzeích, archivech a dalších paměťových institucích, a pomoci, již tyto instituce
poskytují badatelům, kteří si vytvářejí své vlastní rodinné archivy. Jednotlivé referáty se věnovaly
také digitalizaci archiválií (program semináře viz příloha).
Konference se kromě politiků (zástupkyně maršálka Sejmu, starostové místních obcí atd.)
účastnili především ředitelé a pracovníci muzeí a archivů. Z České republiky se kromě
předkladatele zprávy semináře účastnili pracovníci Státních oblastních archivů v Litoměřicích a
v Opavě, ředitel prvně uvedeného archivu PhDr. Marek Poloncarz zde vystoupil s referátem.
O přestávce jsem si vyměnil některé zkušenosti s dr. Ivem Łaborewiczem, ředitelem
pobočky Státního archivu ve Vratislavi v Jelení Hoře. Poskytl jsem konzultaci představitelkám
řádu Klaryski od Wieczystej Adoracji w Kłodzku, jimž jsem následně zprostředkoval kontakt s 1.
oddělením Národního archivu. Výměna zkušeností s polskými archiváři se jeví i do budoucna
jako užitečná a žádoucí.

