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V letošním roce uplynulo již p t let od vzniku 
Studentské sekce eské archivní spole nosti p i
Filozofické fakult  Jiho eské univerzity (dále jen 
sekce). Založení sekce bylo oficiáln  odsouhlase-
no schválením jejího programového prohlášení 
na zasedání 15. valné hromady eské archivní 
spole nosti ( AS) v Praze dne 22. b ezna 2005. 
Za vznikem sekce stojí úsilí prvních student  obo-
ru archivnictví p i tehdejším Historickém ústa-
vu Jiho eské univerzity a iniciativa doc. Marie 
Ryantové, sou asné editelky Ústavu archivnictví 
a pomocných v d historických Filozofické fakulty 
a p edsedkyn AS. Jejich snahou bylo zejména 
sdružit studenty archivnictví tak, aby se nejen na-
vzájem poznali, ale také aby rozší ili obzor svých 
v domostí a zájm  i mimo posluchárny fakulty. 
Nejd ležit jší náplní innosti sekce se tedy stalo 
organizování exkurzí a p ednášek, dodnes finan -
n  podporované samotnou AS.

Postupem asu se lenská základna sekce roz-
r stala, b hem p ti let jí prošlo na 70 student .
V sou asnosti má 38 len , mezi n ž pat í nejen 
poslucha i archivnictví, ale i studenti p íbuzných
obor . Aktivity sekce jsou stále bohatší a zdale-
ka se neomezují pouze na exkurze a p ednášky. 

lenové podnikají p edevším výlety zam ené
na archivnictví, pomocné v dy historické, histo-
rii a vlastiv du (návšt vy archiv , muzeí, výstav, 
historických památek). Pravideln  se ú astní též 
exkurze po ádané Ústavem archivnictví, v jejímž 
rámci vyhlašujeme pro všechny ú astníky foto-
grafickou sout ž. Sekce se aktivn  podílí i na ji-
ných akcích Ústavu archivnictví, zejména na oblí-
beném cyklu p ednášek „Býti archivá em,“ které 
se konají v p ednáškovém sále Státního okresního 
archivu eské Bud jovice a jejichž hosty bývají 
zasloužilí archivá i a historikové. V posledních 
dvou letech se navíc n kte í lenové sekce n koli-
krát spole n  vydali dobrovoln  darovat krev. 

Mezi plány do budoucna pat í vedle pokra o-
vání v obvyklé innosti užší spolupráce s brn n-
skou studentskou sekcí, s jejímiž leny se setkáme 
v kv tnu p i spole né exkurzi do Pelh imova. In-
formace o innosti, akcích a rovn ž i fotografie si 
mohou zájemci prohlédnout na našich interneto-
vých stránkách www.sekcecascb.blog.cz. Své vý-
ro ní zprávy každoro n  zve ej ujeme v Ro ence

AS a na pražské valné hromad AS.

Významná je publika ní innost a vynikající 
výsledky ve studentských oborových sout žích
n kterých len . Svými pracemi pravideln  obe-
síláme sout ž o Cenu prof. Sáši Duškové, kterou 
vyhlašuje AS v oboru archivnictví nebo pomoc-
ných v d historických, a dále také Studentskou 
v deckou konferenci Historie, jež je otev ena šir-
šímu okruhu adept  historického emesla. N kte í
lenové, bývalí, ale dokonce i sou asní, již osv d-
ují své poznatky v praxi jako pracovníci archiv
i jiných podobných za ízení.

P i p íležitosti letošního p tiletého výro í jsme 
se rozhodli na p elomu kv tna a ervna v souvis-
losti s Mezinárodním dnem archiv  (9. ervna)
uspo ádat v budov  Filozofické fakulty malou 
výstavu, která zejména prost ednictvím fotogra-
fií seznámí návšt vníky s naší dosavadní innos-
tí. lenové si již jubileum sekce a zárove  20 let 
od vzniku AS, které letos také uplynulo, p ipo-
menuli slavnostním posezením dne 12. dubna. 
Krom  sou asných len  se zú astnili n kte í le-
nové bývalí a také pozvaní hosté, zastupující vý-
bor AS, jiho eské archivy a Ústav archivnictví. 
V rámci oslavy byly len m p edány pam tní od-
znaky, jež byly vyrobeny pro celou AS u p íleži-
tosti jejího kulatého výro í z iniciativy naší sekce. 

Existence bud jovické studentské sekce eské
archivní spole nosti a mimoškolní aktivity, které 
nabízí, spojené s poznáváním zajímavých institu-
cí, památek a osobností, jsou pro její leny vý-
znamným p ínosem k rozší ení všeobecného roz-
hledu a k získání zkušeností a kontakt  ve sv t
archivnictví. Ovšem nenahraditelné jsou rovn ž
vzájemné vztahy a solidarita uvnit  sekce, díky 
emuž se studium na vysoké škole stává p íjem-

n jším a zajímav jším a poslucha m na n j z -
stává mnoho krásných vzpomínek.
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