2. běh kurzu pro pracovníky spisoven a podnikových archivů.

V lednu 2004 zahajuje katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK ve spolupráci se Státním ústředním archivem v Praze druhý běh Kurzu pro pracovníky spisoven a podnikových archivů.
Kurz je určen pro pracovníky spisoven státních institucí, soukromých podniků i tzv. komerčních spisoven; přednášená problematika je rozšířena i na základní činnosti podnikového archivnictví.
Koncepce kurzu vychází ze zkušeností z prvního běhu, který se uskutečnil na podzim 2002 a jehož se zúčastnil více než tři desítky posluchačů. Kurz bude sestávat ze dvou na sebe navazujících částí, posluchači mají možnost přihlásit se na obě části či na jednu z nich dle zájmu a potřeby (pro absolventy minulého kurzu doporučujeme kurz pokračovací): 

I.  úvodní kurz v trvání 40 hodin včetně exkurze, závěrečné zkouška a písemného testu (leden - únor 2004); cena 3 000,- Kč;
II. pokračovací kurz v trvání 56 hodin včetně exkurze, závěrečné zkoušky a písemného test (březen - červen 2004); cena 5 000,- Kč.

(Cena obou kurzů: 8 000,- Kč)

Rámcový studijní plán úvodního kurzu 

Podnikové archivy a firemní spisovny v českých zemích v historickém vývoji (základní trendy, legislativa, hodnocení);
Současná legislativa v ČR z pohledu archivní a spisové služby;
Archivní terminologie a etika;
Spisová služba – základní praxe; povinnosti a činnost spisovny a archivu (spisový řád a plán, skartační řízení, typy spisoven, služební a jiná tajemství);
Předarchivní péče – základní praxe u státních i nestátních původců;
Pořádání, třídění a zpřístupňování ve spisovně a v archivu, druhy fondů;
Technické zásady ukládání a zabezpečování dokumentů ve spisovnách a archivech; péče o fyzický stav archiválií;
Evidence archiválií, archivní síť ČR; exkurze SÚA a SOA. 

Závěrečný test a pohovor



Rámcový studijní plán pokračovacího kurzu 
 
Dějiny správy v českých zemích po roce 1945 s přihlédnutím k vývoji českého (čs.) hospodářství;
Pomocné vědy historické a jejich spojení se spisovou a archivní službou (mj. státní symboly, razítka a d.);
Automatizované systémy spisové služby, elektronické dokumenty;
Soudobá praxe využívání prostředků VT v archivech;
Ochrana a konzervace archiválií;
Státní a nestátní archivy a spisovny v ČR včetně spisové služby v úřadech měst a obcí – aktuální problematika; 
Atypické fondy a sbírky, pořádání, zpřístupnění, využití;
Foto-, fono- a kino-dokumenty ve spisovnách a v archivech;
Mapy a plány, technická a projektová dokumentace ve spisovnách a v archivech;
Ekonomické dokumenty v praxi spisové služby a předarchivní péče;
Písemnosti účetní povahy, účetní spisovna, archivy peněžních institucí;
Zpracování a zpřístupnění technické a stavební dokumentace;
Právní minimum pro pracovníky podnikových archivů a spisoven (formy podnikatelských subjektů, krizové řízení apod.);
Komerční spisovny – současná praxe v ČR: diskuse;
Využívání archivních fondů pro administrativní a vědecké účely.

Závěrečný test a pohovor



Předpoklady pro přihlášení 
Dokončené středoškolské vzdělání či odborné vzdělání s maturitou.

Lektoři
Pracovníci katedry PVHAS, Státního ústředního archivu, Státního oblastního archivu v Praze a Archivní správy MV ČR.

Místo konání 
Filosofická fakulta UK, katedra pomocných věd historických a archivnictví, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 a především Státní ústřední archiv v Praze, Archivní 4, 149 00 Praha 4

Doba konání
Vzhledem k mimopražským účastníkům vždy v pátek od 9,30 do 16,30 hod. (rozvrh včetně jednotlivých termínů bude zaslán jednotlivým zájemcům na základě přihlášek).

Závazné přihlášky zasílejte do 10. prosince 2003 na adresu:

Filosofická fakulta UK
studijní oddělení
(Jana Hamerníková)
nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1

nebo:
Filosofická fakulta UK
katedra PVH a AS
(dr. Ivana Ebelová)
nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
e-mail: ivana.ebelova@ff.cuni.cz


Účastníci kurzu obdrží na závěr osvědčení o absolvování kurzu/ů vydané Univerzitou Karlovou.

