
Tradiční konference archivářů ČR se bude jako hlavnímu tématu věnovat zemědělsko-lesnickému archivnictví. Archivní soubory, které je definují,
tvořily jeden ze základních stavebních kamenů vzniku moderní archivní sítě u nás. Archiváře, kteří jím v průběhu let prošli, považujeme v kontextu
dějin našeho oboru velmi často za stěžejní osobnosti českého, moravského i slezského archivnictví vůbec. Zemědělsko-lesnické archivnictví dnes
pokládáme za uzavřenou kapitolu dějin našeho oboru, ale je tomu skutečně tak? Na konferenci také otevřeme platformu k definování styčných ploch
mezioborové spolupráce vědních disciplín využívajících archiválie jako jeden z informačních zdrojů ve vztahu k výzkumu měnící se krajiny. Čím
mohou archivy a archiváři svým kolegům z jiných institucí přispět? A co tito kolegové od archivářů očekávají? Jaké informace pro svoji činnost se snaží
v archivech nalézt? Je forma zpřístupňování některých speciálních typů archiválií trvale udržitelná? Kromě vyzvaných příspěvků uvedených v pozván-
ce jsou ve všech blocích k hlavnímu tématu konference vítány další referáty zaměřené dle naznačených okruhů.
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Letošní konference se bude v rámci druhého dne zabývat také dalšími tématy, která byla zvolena s ohledem na aktuální dění v našem oboru. Proto
zařazujeme dva bloky, v nichž se budeme zabývat ochranou autorských práv při zpřístupňování archiválií a ochranou osobních údajů a odpovědností
za ně. Oba bloky zahájí vstupní referát odborníků na danou oblast, doplněný o pohled z archivní praxe. Následovat bude otevřený diskusní prostor
pro všechny účastníky konference, který by měl přispět k formulování dalších otázek souvisejících s danou problematikou a hledání odpovědí, jež
v budoucnu vyústí v konkrétní návrhy metodických doporučení a sestavení vzorových dokumentů využitelných v praxi. Třetí blok se pokusí nastolit
téma vize českého archivnictví. Vyzvaní odborníci nejprve představí své náměty, které budou následně rozvedeny v panelové diskusi.



1. den konference

I. blok

II. blok

Moderátor:

Zemědělsko-lesnické
archivnictví v proměnách času

Osobnosti českého
zemědělsko-lesnického archivnictví moderní doby (Formativ-
ní "stará garda" Václav Černý, Emanuel Janoušek a její
nástupci Josef Křivka, Josef Tlapák)

Moderátor:

Výhledy rodového archivnictví
v českých zemích

Archiválie a archivní soubory jako
předmět restitučních řízení po roce 1990. Východiska, právní
aspekty, problematická místa a nezodpovězené otázky
do budoucna
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Dějiny, tradice a osobnosti zemědělsko-

lesnického archivnictví. Metodika archivní práce se

zemědělsko-lesnickými fondy

Aktuální problémy zemědělsko-lesnického

archivnictví. Badatelské využití zemědělsko-lesnických

fondů

Tematické okruhy:

Tematické okruhy:

osobnosti zemědělsko-lesnického archivnic-
tví a jejich význam, někdejší zemědělsko-lesnická oddělení a po-
bočky státních archivů a jejich začlenění do jednotné archivní
sítě, zemědělsko-lesnické archivní soubory v jiných typech
archivů a jejich badatelské využití, metodika práce se zeměděl-
sko-lesnickými fondy.

pozemkové reformy – kolektivizace –
transformace – restituce, zemědělsko-lesnické archivnictví
dneška, ediční počiny v rámci zemědělsko-lesnického archivnic-
tví, příspěvky založené na excerpci zemědělsko-lesnických
fondů, příspěvky týkající se jednotlivých typů archiválií v země-
dělsko-lesnických fondech z hlediska diplomatických kategorií
i z hlediska obsahového.

I. blok

II. blok

III. blok

Moderátor:

, Ministerstvo kultury ČR, zástupce
ředitele Odboru autorského práva

, Archiv hlavního města Prahy, vedoucí
oddělení Digitální archiv hlavního města Prahy

Moderátor:

Přednášející:
, Úřad pro ochranu osobních údajů, ředitel

Odboru legislativy a zahraničních vztahů

, Národní archiv v Praze, vedoucí
Oddělení fondů státní správy z let 1945–1992

ředitel Státního oblastního archivu
v Praze: Úvod, potřebuje archivnictví vizi?

, Ministerstvo vnitra ČR, ředitel Odboru
archivní správy a spisové služby: Výhled v oblasti legislativy,
organizace státního archivnictví

, ředitel odboru Archiv
hlavního města Prahy: Nestátní archivy a jejich místo

, Státní oblastní archiv v Praze, vedoucí
Oddělení fondů veřejné správy: Vzdělávání a archivnictví,
archivy a veřejnost

, Státní oblastní archiv v Plzni, ředitel
Státního okresního archivu Karlovy Vary: Věda, výzkum,
publikace a místo archivů v systému vědy v Česku
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Přednášející:

Diskutující a tematické okruhy:

Ochrana autorských práv při zpřístupňování

archiválií

Zákon na ochranu osobních údajů a jeho

aplikace v archivní praxi

Panelová diskuse Vize českého archivnictví

Na závěr diskusní prostor pro všechny účastníky konference.

I–II. blok
Moderátoři:

Archivní prameny pro stavební historii
a environmentální dějiny

Obrázek, náčrt, výkres,
mapa nebo plán? Kartografické dokumenty v archivech České
republiky

Mgr. Otto Chmelík, PhDr. Karel Müller

Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. (Praha) – Mgr. Renata
Kuprová (Praha):

Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (Praha):

Měnící se obraz krajiny

Tematické okruhy: mezioborové využívání archivních souborů
v rámci výše uvedeného tématu, interpretace archiválií z hle-
diska různých aspektů (například: památková péče, geologie,
kartografie, stavebně-historický průzkum), příspěvky na téma
zemědělská a lesnická činnost, meliorace a úprava vodních
toků, urbanizace, důlní činnost, politické a sociální aspekty
ovlivňující podobu krajiny.

2. den konference 3. den konference

Doprovodný program

Součástí konference bude také
aktuálních archivních projektů.

Druhý den konference jsou účastníci srdečně zváni
na .

Ve středu 8. dubna a ve čtvrtek 9. dubna mohou
účastníci zdarma navštívit následující objekty
v Poděbradech:

Ve středu 8. dubna a ve čtvrtek 9. dubna bude možno
také navštívit se sídlem
v Lysé nad Labem.

posterová sekce

společenský večer

Polabské muzeum

Památník krále Jiřího z Poděbrad na zámku

Kostel Povýšení sv. Kříže

Havířský kostelíček

Státní okresní archiv Nymburk


