Zpráva ze služební cesty do Spolkové republiky Německo

Místo: Drážďany, SRN, Ministerstvo vnitra a Saský hlavní státní archiv

Termín cesty: 22. dubna 2009

Účel cesty: vystoupení na slavnostním aktu u příležitosti 175 let existence Hauptstaatsarchivs
Dresden

Účastník cesty: PhDr. Eva Drašarová CSc., ředitelka Národního archivu

Zprávu podává: PhDr. Eva Drašarová CSc

Datum vyhotovení: 27. dubna 2009

Podpis ředitelky Národního archivu:

Pracovní cestu do Saska jsem zahájila ve středu 23. dubna 2009 v 8.30 hod. odjezdem
osobním vozem. Šlo o náhradní vůz za havarované služební vozidlo, zápůjčka z autoopravny
na vrub pojistky viníka nehody. Do Drážďan jsem s řidičem Národního archivu dorazila
v 9.55 hod. Po přivítání Dr. Jürgenem Rainerem Wolfem, ředitelem Saského státního archivu
(obdoby českého odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra), na schodech
budovy Saského státního ministerstva vnitra – Blockhausu, Neustädter Markt 19, jsem byla
uvedena do slavnostního sálu.
Proti původnímu plánu se poněkud změnili významní řečníci. Na uvítací projev dr.
Wolfa navázala Gabriela Hauser, státní tajemnice Saského státního ministerstva spravedlnosti.
Dle propozic vystoupil prezident saského zemského sněmu Erich Iltgen a prezident Saské
akademie věd Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer. Politicko-historicky orientované projevy
pokračovaly vystoupením Dr. Huberta Wajse, ředitele polského archivu starých písemností
(Archivum Glóvne Akt Dawnych w Warszawie). Po vystoupení mém (text v příloze)
pozdravil shromážděné krátce předseda spolku německých archivářek a archivářů Prof. Dr.
Robert Kretzschmar.
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verfassungsrechtlicher Herausforderungen přednesla Birgit Munt, prezidentka Ústavního
soudního dvora Svobodného státu Sasko. I pro českého posluchače byly zajímavé sentence
týkající se vztahů archivního zákona, osobních údajů a autorských práv.
Vše bylo zarámováno zajímavou hudební složkou a následnou recepcí. Navazujícího
dvoudenního kolokvia o archivní práci v historické perspektivě jsem se již neúčastnila.
Vzhledem k pražským oborovým akcím v souvislosti s českým předsednictvím Evropské unie
– Fóru DLM a EBNA nebyla na drážďanských vzpomínkových slavnostech možná účast
ředitele odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra. Zastoupila ho tedy
ředitelka Národního archivu.
Služební cestu jsem ukončila týž den odjezdem z Drážďan v 13.00 hod. a návratem do
Prahy v 15.00 hod.

