Výroční zpráva Brněnské studentské sekce ČAS za rok 2017

Po čtyřech letech přichází změna autora tohoto příspěvku. Bývalá předsedkyně Monika Michalíková
(tehdy Laurincová) spolu s ostatními členy výboru předali vedení svým mladším spolužákům. Na valné
hromadě BSS ČAS, která se uskutečnila dne 12. 12. 2017, došlo ke zvolení nových členů a členek výboru, a
to následovně: Martin Firon (předseda), Tereza Lišková (místopředseda), Kristýna Eibelová (jednatel),
Eduard Lazorík (tajemník) a Kristýna Seidlová (pokladník).
V roce 2017 se proto bývalé vedení zaměřilo na úspěšné předání výboru a také na výběr nových
členů, jejich zaučení a seznámení s chodem sekce. Kromě této práce se dařilo udržovat některé činnosti v
chodu. V září Lukáš Lexa poutavě prezentoval obor pomocných věd historických a archivnictví na tzv. Open
day, což je specifický den otevřených dveří, který se již tradičně koná těsně před začátkem semestru a
zprostředkovává první kontakt s fakultou zájemcům o studium. Akce se nese v duchu studenti studentům a
my věříme, že i zásluhou Lukášovy prezentace se podařilo propagovat archivnictví jako obor nejen zajímavý,
ale i výhodný pro studium. V listopadu se uskutečnilo tradiční pasování, kde účastníky i tento rok čekal po
příchodu welcome drink a malé občerstvení, připravené byly hry a tombola se zajímavými cenami. Jsme
rádi, že kromě vyučujících se tento rok pasování zúčastnila i většina studentů prvního ročníku, kteří jsou
prostřednictvím této akce i neoficiálně uvedeni do oboru. Přes nižší počet příspěvků byly celý rok udržované
webové stránky sekce (bss-cas.eu) a sociální sítě facebook a twitter.
Jako nový výbor budeme pokračovat ve výše zmíněných aktivitách a rádi bychom oprášili i
staronové případně zrealizovali činnosti nové.Například plánujeme zařadit rozšíření webových stránek
sekce o tzv.medailonky vyučujících na našem ústavu, které, doufáme, ulehčí výběr vedoucího při psaní
bakalářské práce nebo nasměrují na koho se mají studenti obrátit, když řeší konkrétní vědecký problém.
Dále plánujeme pořádat exkurze nejen v rámci archivních institucí Brna, ale po celé ČR. Jako velkou výzvu si
klademe uspořádat alespoň jednu exkurzi i do zahraničí.
Na tuto práci se již těšíme, jakožto zcela nový výbor na nás čeká plno výzev, ale plně věříme, že se
nám to podaří. Tak držte palce.
Za nový výbor BSS ČAS
Martin Firon

