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V letošním roce uplynulo již pČt let od vzniku
Studentské sekce ýeské archivní spoleþnosti pĜi
Filozofické fakultČ Jihoþeské univerzity (dále jen
sekce). Založení sekce bylo oficiálnČ odsouhlaseno schválením jejího programového prohlášení
na zasedání 15. valné hromady ýeské archivní
spoleþnosti (ýAS) v Praze dne 22. bĜezna 2005.
Za vznikem sekce stojí úsilí prvních studentĤ oboru archivnictví pĜi tehdejším Historickém ústavu Jihoþeské univerzity a iniciativa doc. Marie
Ryantové, souþasné Ĝeditelky Ústavu archivnictví
a pomocných vČd historických Filozofické fakulty
a pĜedsedkynČ ýAS. Jejich snahou bylo zejména
sdružit studenty archivnictví tak, aby se nejen navzájem poznali, ale také aby rozšíĜili obzor svých
vČdomostí a zájmĤ i mimo posluchárny fakulty.
NejdĤležitČjší náplní þinnosti sekce se tedy stalo
organizování exkurzí a pĜednášek, dodnes finanþnČ podporované samotnou ýAS.

Exkurze po stopách konČspĜežky v ýeských BudČjovicích
foto archiv studentĤ archivnictví FF JU

Postupem þasu se þlenská základna sekce rozrĤstala, bČhem pČti let jí prošlo na 70 studentĤ.
V souþasnosti má 38 þlenĤ, mezi nČž patĜí nejen
posluchaþi archivnictví, ale i studenti pĜíbuzných
oborĤ. Aktivity sekce jsou stále bohatší a zdaleka se neomezují pouze na exkurze a pĜednášky.
ýlenové podnikají pĜedevším výlety zamČĜené
na archivnictví, pomocné vČdy historické, historii a vlastivČdu (návštČvy archivĤ, muzeí, výstav,
historických památek). PravidelnČ se úþastní též
exkurze poĜádané Ústavem archivnictví, v jejímž
rámci vyhlašujeme pro všechny úþastníky fotografickou soutČž. Sekce se aktivnČ podílí i na jiných akcích Ústavu archivnictví, zejména na oblíbeném cyklu pĜednášek „Býti archiváĜem,“ které
se konají v pĜednáškovém sále Státního okresního
archivu ýeské BudČjovice a jejichž hosty bývají
zasloužilí archiváĜi a historikové. V posledních
dvou letech se navíc nČkteĜí þlenové sekce nČkolikrát spoleþnČ vydali dobrovolnČ darovat krev.

Mezi plány do budoucna patĜí vedle pokraþování v obvyklé þinnosti užší spolupráce s brnČnskou studentskou sekcí, s jejímiž þleny se setkáme
v kvČtnu pĜi spoleþné exkurzi do PelhĜimova. Informace o þinnosti, akcích a rovnČž i fotografie si
mohou zájemci prohlédnout na našich internetových stránkách www.sekcecascb.blog.cz. Své výroþní zprávy každoroþnČ zveĜejĖujeme v Roþence
ýAS a na pražské valné hromadČ ýAS.
Významná je publikaþní þinnost a vynikající
výsledky ve studentských oborových soutČžích
nČkterých þlenĤ. Svými pracemi pravidelnČ obesíláme soutČž o Cenu prof. Sáši Duškové, kterou
vyhlašuje ýAS v oboru archivnictví nebo pomocných vČd historických, a dále také Studentskou
vČdeckou konferenci Historie, jež je otevĜena širšímu okruhu adeptĤ historického Ĝemesla. NČkteĜí
þlenové, bývalí, ale dokonce i souþasní, již osvČdþují své poznatky v praxi jako pracovníci archivĤ
þi jiných podobných zaĜízení.
PĜi pĜíležitosti letošního pČtiletého výroþí jsme
se rozhodli na pĜelomu kvČtna a þervna v souvislosti s Mezinárodním dnem archivĤ (9. þervna)
uspoĜádat v budovČ Filozofické fakulty malou
výstavu, která zejména prostĜednictvím fotografií seznámí návštČvníky s naší dosavadní þinností. ýlenové si již jubileum sekce a zároveĖ 20 let
od vzniku ýAS, které letos také uplynulo, pĜipomenuli slavnostním posezením dne 12. dubna.
KromČ souþasných þlenĤ se zúþastnili nČkteĜí þlenové bývalí a také pozvaní hosté, zastupující výbor ýAS, jihoþeské archivy a Ústav archivnictví.
V rámci oslavy byly þlenĤm pĜedány pamČtní odznaky, jež byly vyrobeny pro celou ýAS u pĜíležitosti jejího kulatého výroþí z iniciativy naší sekce.
Existence budČjovické studentské sekce ýeské
archivní spoleþnosti a mimoškolní aktivity, které
nabízí, spojené s poznáváním zajímavých institucí, památek a osobností, jsou pro její þleny významným pĜínosem k rozšíĜení všeobecného rozhledu a k získání zkušeností a kontaktĤ ve svČtČ
archivnictví. Ovšem nenahraditelné jsou rovnČž
vzájemné vztahy a solidarita uvnitĜ sekce, díky
þemuž se studium na vysoké škole stává pĜíjemnČjším a zajímavČjším a posluchaþĤm na nČj zĤstává mnoho krásných vzpomínek.
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