Plán práce na rok 2018
I. Trvalé úkoly
1. Ve spolupráci s řídícími orgány českého archivnictví se vyjadřovat k obecným i konkrétním
problémům archivnictví jako oboru, hájit stavovské a profesní zájmy archivářů včetně legislativy. Za
tím účelem udržovat pracovní kontakty s Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva. V
souladu se stanovami hájit obor, kde toho bude potřeba.
2. Organizovat pro členy i širší archivní veřejnost konference, přednášky, semináře, vzdělávací akce
apod. K tomu dle možností využívat přednáškových prostor archivů (Konferenční sál Národního
archivu v Praze v budově na Chodovci, přednáškový sál Moravského zemského archivu v Brně).
3. Spolupracovat s profesními a zájmovými organizacemi zejména v oboru archivnictví, historie,
muzeologie a knihovnictví, případně dalších společenských věd, a to i na výměně zkušeností formou
přednášek apod.
4. Nadále se podílet svým zástupcem na činnosti České komise pro UNESCO.
5. Spolu s Českou informační společností a zástupcem Odboru archivní správy Ministerstva vnitra
spolupracovat s Českým výborem ICOM (muzea), ICOMOS (památkáři) a Svazem knihovníků a
informačních pracovníků na realizaci programu a činnosti Českého komitétu Modrý štít.
6. Nadále spolupracovat s partnerskými sdruženími a asociacemi v zahraničí, zejména v sousedních
státech (SRN, Sasko, Rakousko, země Visegrádu – Slovensko, Polsko, Maďarsko).
7. Zprostředkovávat výměnu informací o činnosti ČAS v odborném tisku a sdělovacích prostředcích.
Za tím účelem vydávat vlastní ročenku a pravidelně aktualizovat internetovou stránku ČAS.
8. Pokračovat v odborných exkurzích do archivů ČR.
9. V souladu se stanovami podporovat vznik a činnost tematických a studentských sekcí a poboček.

II. Konkrétní úkoly
1. Pokračovat v přípravách 18. celostátní archivní konference v Plzni.
Termín: průběžně
2. Připojit se k oslavě Mezinárodního dne archivů 9. června.
Termín: 1. – 15. červen 2018
3. Vyhodnotit další ročník studentské soutěže o Cenu univ. prof. Sáši Duškové, DrSc.
Termín: do 30. listopadu 2018
4. Uspořádat tradiční exkurzi.
Termín: říjen 2018
5. Připravit další ročenku ČAS.
Termín: únor 2018
6. Připravit k vydání sborník příspěvků ze 17. celostátní archivní konference v Liberci.
Termín: duben 2018
7. Pokračovat v přípravě Encyklopedie archivů a zahájit přípravu internetové databáze archivářů.
Termín: průběžně
8. Organizovat odborné přednášky na různá témata z oboru archivnictví a příbuzných oborů. Podle
možností a zájmu zajišťovat jednorázové exkurze.
Termín: průběžně
9. Pokračovat v úpravách internetových stránek ČAS.
Termín: průběžně
10. Podílet se na přípravách semináře společně s polskou a saskou archivní společností, který se
uskuteční 25. – 26. října 2018 v Polsku (Boleslawiec) na téma ochrana osobních údajů napříč Evropou.

