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ÚČEL CESTY: Podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New York a
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(BBLA)
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DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 9. 2015

SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Doprava: letecky
Cesta tam: Odlet: 17. 8.

Praha, Letiště Václava Havla

6.55

Přílet: 17. 8.

Brusel, Zaventem

8.25

Odlet: 17. 8.

Brusel, Zaventem

10.40

Přílet: 17. 8.

New York, Letiště JFK

12.58

Cesta zpět: Odlet: 15. 9.

New York, Letiště JFK

18.25

Přílet: 16. 9.

Paříž, Letiště Charles de Gaulle

7.50

Odlet: 16. 9.

Paříž, Letiště Charles de Gaulle

9.45

Přílet: 16. 9.

Praha, Letiště Václava Havla

11.30

Ubytování:

Sokol New York, 420 East 71st Street, New York

ČÁST ODBORNÁ:
Služební cesta byla realizována jako další pokračování projektu pomoci krajanským
komunitám v zahraničí, konkrétně Bohemian Benevolent & Literary Association, zastřešující krajanské
asociaci, jež byla založena roku 1891 a Sokolu New York, jednomu z nejstarších krajanských spolků na
území USA, který byl založen roku 1867. Cílem mé cesty bylo podchytit historicky cenné archiválie a
pokusit se zabezpečit jejich dlouhodobé uchování a zároveň pokračovat v pomoci oběma organizacím
s uspořádáním jejich archivů.
Po dohodě s oběma organizacemi bylo domluveno, že se tentokrát větší část svého pobytu
budu zabývat archiváliemi BBLA (tři týdny) a menší část (týden a dva dny) archivu a knihovně Sokola
New York. Výstupem měl být soupis všech dokumentů, které se nacházejí v archivu a knihovně BBLA.
Po přijetí ze strany Sokolů a ubytování v Sokolovně na 420 East 71st Street jsem započala své
působení v Bohemian Benevolent & Literary Association, která sídlí v Bohemian National Hall na 321
East 73rd Street, kde byly archiválie soustředěny do třech místností. Po poradě s knihovníky BBLA dr.
Vlado Šimkem a dr. Pavlem Illnerem jsme se rozhodli, že vzhledem k velkému množství uložených
archiválií se nejprve přednostně soustředím na nejstarší spolkové knihy a dokumenty a poté se, podle
časových možností, budu zabývat novějšími materiály.

Archiválie jsem nejprve shromáždila na jednom místě a následně roztřídila podle jednotlivých
krajanských spolků a organizací, které byly jejich původci. V archivu BBLA se totiž nenacházejí pouze
jejich vlastní archiválie, ale i archiválie jiných krajanských spolků a organizací, které buď v minulosti
byly členy BBLA nebo působily v Bohemian National Hall. Zvláštní péči jsem věnovala spolkovým
knihám, které patří k tomu nejstaršímu, co se zde nachází (nejstarší kniha Řádu Jan Hus č. 47 Č.S.P.S.
je z r. 1879). Většinou se jednalo o knihy účetní, knihy členské evidence, protokolů ze schůzí apod.
V případě České svobodomyslné školy byly i zastoupeny třídní knihy a knihy evidence učebnic. Knihy
jsem uložila do papírových přebalů, označila signaturami dle jednotlivých spolků a organizací a
vyhotovila jsem jejich soupis, který byl vložen do každé skřínky, v nichž jsou uloženy. Zároveň jsem
vymyslela lokační systém, podle kterého lze archiválie v BBLA vyhledat.
Po zpracování spolkových knih jsem pokračovala v třídění a inventarizaci spisového materiálu
jednotlivých spolků a organizací uložených v BBLA. Při pořádání jsem se snažila zachovávat původní
organizační strukturu některých bohatě členěných organizací, jako byla např. Jednota českoslovanských podporujících spolků, působící v podstatě jako krajanská pojišťovací společnost, jejíž
jednotlivé řády vyplácely krajanům podpory v době nemoci či nenadálého úmrtí. Podobně působila
také Jednota českých dam (JČD)/ Unity of Bohemian Ladies (založená roku 1870), jejíž jednotlivé
sbory se rovněž nacházejí v archivu BBLA. Nejhojněji zastoupené byly samozřejmě archiválie
mateřské organizace Bohemian Benevolent & Literary Association původně nazývané Česká
dobročinná a vzdělávací společnost v New Yorku. Bohužel z časových důvodů se mi ani při nejlepší
snaze nepodařilo podchytit všechny archiválie této společnosti, menší část těch nejnovějších ještě
čeká na zpracování.
Výsledkem mého snažení se pak stal inventární soupis, který v sobě sdružuje archiválie
uspořádané při mých předchozích cestách s archiváliemi, jež jsem uspořádala při této služební cestě.
V první části soupisu jsou abecedně řazené spolky a organizace, vnitřně členěné na knihy a
dokumenty, dokumenty jsou roztříděny podle agend a chronologicky. V druhé části mého soupisu
jsou osobní fondy např. Jana Hirda Pokorného, Jaroslava Profouse či Petra Zenkla. Některé personálie
jsem však ponechala jako nedílnou součást u původního celku jako v případě American Fund for
Czechoslovak Relief (kde se mimo jiné nachází blahopřejný telegram Ronalda Reagana Jánu
Papánkovi).
Po skončení mého působení v BBLA jsem se věnovala archivu a knihovně Sokola New York.
Zde jsem se přivítala s novou předsedkyní Sokola New York Donnou L. Sbriglia, která mne požádala,
abych Sokolu New York pomohla roztřídit a uspořádat knihy a dokumenty, které jim byly darovány ze
strany krajanů - Sokolů žijících ve Spojených státech amerických. Zároveň jsem se seznámila s novou
knihovnicí paní Evou Kolleeny, které jsem pomáhala s evidencí nových knih a orientací v tamním
systému evidence knih a archiválií.

Souběžně s touto činností jsem byla požádána o pomoc při přípravě rozhovoru s bývalou
předsedkyní Sokola New York paní Normou B. Zabkou. Podílela jsem se tedy společně s Edem
Chlandou na vypracování okruhů otázek pro ni a na přípravném rozhovoru Normou B. Zabkou, který
se uskutečnil v budově Sokolovny.
Závěrem lze konstatovat, že stanovených cílů mé služební cesty bylo dosaženo.

