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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY  

 

ČÁST VŠEOBECNÁ:  
 

Služební cesta se uskutečnila za účelem aktivní účasti na odborné konferenci v rámci XXI. 
Archivních dnů Slovenské republiky pod názvem „Osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) 
s osobitným dôrazom na osobné fondy archivárov alebo Čo nám zostalo po našich predkoch a čo 
zostane po nás?.“ Konference se konala v prostorách Slovenské národní knihovny v Martině ve 
spolupráci Spoločnosti slovenských archivářů, Literárního archivu Slovenské národní knihovny, 
Archivu Matice slovenské a Státního archivu Žilina se sídlem v Bytči, pracoviště Archiv Martin.    

 
K dopravě do Martina byl použit vlak, rychlík Pendolino s přestupem v Ostravě-Svinově na rychlík 
Kysuca. Odjeli jsme ze stanice Praha–hlavní nádraží v 11,37 hod. a do Martina jsme přijeli v 
17,30 hod. K překročení hranice došlo v 15,29 hod.  Po celou dobu jsme bydleli v penzionu 
Čierna pani v Kuzmányho ulici č. 24. Zpáteční cestu jsme absolvovali z Martina rychlíkem Kysuca 
s odjezdem v 10,40 a přestupem v Ostravě-Svinově na Pendolino do Prahy s příjezdem v 16:30. 

Během služební cesty se nevyskytly žádné problémy. 
 

ČÁST ODBORNÁ :   

 

V rámci konference jsme vyslechli 26 zajímavých a podnětných referátů týkajících se hlavně 
osobních fondů a rovněž jsme přednesli vlastní příspěvky.  
 
Jiří Křesťan prezentoval strategii získávání osobních fondů. Analyzoval principy spolupráce mezi 
archiváři a držiteli osobních archivů i problémy, které se mohou při jednáních objevit. Na závěr 
shrnul zkušenosti ze spolupráce mezi archivy při akviziční činnosti. 
 
Filip Paulus představil v příspěvku „Fond Vlastimil Kybal a cesty jeho získávání do Národního 
archivu v Praze“ osobu Vlastimila Kybala, jeho soukromý život a diplomatickou činnost pro nově 
vzniklou Československou republiku. Konstatoval, že dokumenty z jeho diplomatické služby tvoří 
základní kostru celého osobního fondu a podávají obraz kulturního, sociálního a společenského 
života zemí Jižní Evropy a Latinské Ameriky. Příspěvkem tak přiblížil tématiku zpracování a 
zpřístupňování celého fondu, včetně získávání nových přírůstků a zároveň poukázal na možnosti 
dalšího využití a zhodnocení osobního fondu, mimo jiné i pro historický výzkum. 
 
Šárka Steinová prezentovala možnost využití osobních fondů prvorepublikových zahradních 
architektů v aplikovaném výzkumu. Přednesený příspěvek ověřený reálnou praxí nabídl ucelený 
návod k tomu, jak využívat osobní fondy zahradních architektů k získávání, zhodnocení, 
interpretování a zachování informací k zahradně-architektonickým dílům pro následující generace 
jako dokladu národní kulturní identity na příkladu slovenského území. 
 
Uvedené referáty přikládáme v příloze k této zprávě. V upravené podobě byly zaslány 
organizátorům konference k zařazení do recenzovaného sborníku příspěvků, který vyjde během 
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tohoto roku. V přestávkách mezi jednáními jsme konzultovali se slovenskými kolegyněmi a kolegy 
některé otázky společného zájmu. 

První den před zahájením konference jsme s organizátory konference navštívili Národní hřbitov v 
Martině s expozicí in situ a byli jsme přijati primátorem města Martina na krátkou návštěvu.   

Druhý den konference jsme dopoledne navštívili Konzervační a digitalizační centrum ve Vrútkách 
s ukázkou čištění a přípravou dokumentů k digitalizaci. Odpoledne jsme absolvovali prohlídku 
s odborným výkladem sakrálních památek Turca spojenou s návštěvou římskokatolického kostela 
sv. Margity Antiochijské v Turčianskom Jasene, evangelického kostela v Necpaloch, 
římskokatolíckého farního kostela sv. Mikuláše a filiálního kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Kláštore pod Znievom. 
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