
Čtvrtek 24. 11. 2022

9.30  Zahájení konference, úvodní slovo

I. blok (9.45 – 11.30)

  Dilemata archivních delegátů po rozpadu habsburské monarchie (Jan 
Kahuda, Národní archiv)

  „Majitelem archivu je vlastně lid“. Soukromé archivy jako věc veřejná 
v první Československé republice (Tomáš Velička, Katedra archivnictví 
a pomocných věd historických FF UJEP v Ústí nad Labem)

  Archivy a archiváři po roce 1948: ostrov apolitičnosti nebo pilíř diktatury? 
(Jan Dobeš, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Katedra PVH AS,  FF UK)

  Stranické archivy a archivnictví. Nástin historie archivů Komunistic-
ké strany Československa v letech 1948–1990 (Adam Zítek, Národní 
archiv)

Diskuse

Přestávka na oběd (11.30 – 12.30)

II. blok (12.30 – 14.00)

  Podoba, fungování a funkce rodinného archivu Františka Ladislava 
Riegra (Pavel Máša, Historický ústav FF MU v Brně)

   Banky jako mecenáši archivnictví (Lenka Vrchotová, Archiv České 
národní banky)

  Československá exilová vláda, její představitelé a uchování dokumentů 
(David Hubený, Národní archiv)

  Archiv jako depozitum právních argumentů nebo zbytečných pí-
semností? Role a význam církevních archivů v rámci tzv. církevních 
restitucí (Martin Barus, Biskupství litoměřické)

Diskuse

Přestávka (14.00 – 14.30)

III. blok (14.30 – 16.45)

  Jindřich Grünfeld a brněnský archiv pro dějiny průmyslu, obchodu 
a technické práce (Marek Krejčí, Ministerstvo kultury ČR)

  „V důsledku toho se stává, že nejen cenné, ale ještě živé spisové 
materiály (…) mizí ve Sběrných surovinách“. K přípravě vyhlášky minis-
terstva vnitra o podnikových archivech (1956) (Jaroslav Vaňous, Archiv 
bezpečnostních složek)

  Minulost jako zbraň? Instrumentalizace archivů ministerstva vnitra 
na příkladu StB a jejího sledování sudetoněmeckého landsmanšaftu 
(Stefan Lehr, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa, Oldenburg)

  Scheinfeldští a identita integrace: k otázkám reprezentace nezávislé kul-
tury na příkladu Československého dokumentačního střediska nezávislé 
literatury (Pavel Nevyhoštěný, Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Diskuse

Pátek 25. 11. 2022

IV. blok (9.30 – 11.00)
  Archivář Karel Tříska jako svorník mezi „starým a novým“ 

archivnictvím. Zásahy státní moci do chodu archivu na 
jindřichohradeckém zámku ve 30. – 50. letech 20. století 
(Pavel Holub, Státní oblastní archiv v Třeboni)

  Archiv Československé strany národně socialistické. Malý 
průvodce badatele osudem fondu (Jiří Kocian, Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR)

  Archiv bezpečnostních složek, jeho postavení a plavba 
po neklidném moři politické moci (Tomáš Bursík, Archiv 
bezpečnostních složek)

Diskuse

Přestávka (11.00 – 11.30)

V. blok (11.30 – 12.45)

  Kdo je tady expert? Vývoj ruského přístupu k českoslo-
venským událostem roku 1968 (Marie Černá, Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR)

  Když spisová služba již nestačí: možnosti výběru archiválií 
z e-mailové a elektronické komunikace veřejných činite-
lů v domácí a zahraniční perspektivě (Zbyšek Stodůlka, 
Národní archiv)

  Kontrolou a trestáním pomáhat…? Využití kontrolních 
a sankčních nástrojů ve vztazích Národního archivu k ve-
řejnoprávním původcům v jeho předarchivní péči a jejich 
úloha v procesu formování archivních souborů: možnosti 
a limity (Matěj Trepeš, Národní archiv)

Diskuse

Závěrečná diskuse

Závěr konference

Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i.

Národní archiv

Filozofická fakulta UJEP 
v Ústí nad Labem

dovolují si vás pozvat 
na konferenci

ARCHIVY
MOC

POLITIKA
24. – 25. 11. 2022 

Národní archiv,  Archivní 4, Praha 4, 
přednáškový sál


