Prof. Heinz Schilling při pronesení úvodního referátu.

Polsko-český seminář Archiwa uczelniane. Perspektywa porównawcza, Wrocław,
19. – 20. října 2017
Spolupráce mezi vysokými školami neprobíhá pouze ve výuce, vědě či výzkumu, ale
rovněž v oblastech, které sice nepatří mezi jejich hlavní aktivity, ale jež jsou důležité z jiných důvodů. Jednou z těchto oblastí je i péče o archiválie, které vznikají z jejich činnosti
a které jsou nejcennějšími prameny k jejich historii.
Výměna zkušeností v oblasti vysokoškolského archivnictví není však pouze
tuzemskou záležitostí. Ve dnech 19. a 20. října 2017 se na téma univerzitních archivů
uskutečnil v knihovně univerzitního Institutu kulturních studií ve Vratislavi (Wrocław)
polsko-český seminář, jehož cílem bylo informovat se navzájem o stavu univerzitního
archivnictví v obou zemích.
Seminář pořádalo Mezinárodní centrum slezských studií při Konferenci rektorů
slezských univerzit ve spolupráci s archivem Vratislavské univerzity. V jeho úvodu přivítal účastníky rektor Adam Jezierski, který stručně promluvil o úloze vysokoškolských
archivů. S krátkou úvodní zdravicí vystoupila rovněž ředitelka vratislavského univerzitního archivu Teresa Suleja.
Následovaly tři úvodní referáty: Beata Kajzer-Pasternak ze Státního archivu
ve Vratislavi přednesla příspěvek o univerzitních archivech v Polsku, Karel Řeháček ze
Státního oblastního archivu v Plzni seznámil přítomné s vysokoškolským archivnictvím
v českém prostředí. Na závěr prvního bloku vystoupil Antoni Barciak ze Slezské univerzity v Katovicích a zavzpomínal na počátky budování univerzitního archivnictví v Horním
Slezsku.
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Poté zazněly příspěvky prezentující konkrétní vybraná archivní pracoviště. Většina z nich se týkala polských vysokoškolských archivů: Anna Bienek představila archiv
Slezské univerzity v Katovicích, Sylwia Szulik archiv Hospodářské univerzity v Katovicích, Barbara Brandt-Golecka a Tomasz Broczek archiv vratislavské polytechniky a Anna
Popłońska archiv Hospodářské univerzity ve Vratislavi. Z českých vysokoškolských archivů byl představen archiv Slezské univerzity v Opavě, který prezentovala proděkanka
její Filozoficko-přírodovědecké fakulty Irena Korbelářová.
V následné diskusi se polští kolegové živě zajímali o dění v českém archivnictví.
Jejich dotazy směřovaly k procesu akreditace archivů, pramenům k výzkumu národnostních menšin v univerzitním prostředí, podivovali se i relativně nízkému počtu univerzitních archivů v České republice (je jich pouze 11).
Druhý den pokračoval prezentací činnosti hostitelského archivu. Jeho ředitelka
Teresa Suleja seznámila přítomné s jeho dějinami i aktuálními úkoly a improvizovaně
pokřtila právě vydanou informační brožurku o něm. Poté vystoupil archivář Krzysztof
Koreń se zajímavým příspěvkem týkajícím se genealogických bádání v univerzitním archivu v letech 1990–2016. Následovala prohlídka archivu a poté již účastníky semináře
čekala pouze závěrečná generální diskuse a jeho zhodnocení.
Z něho vyplynulo, že takto odborně zaměřený seminář byl pro jeho účastníky
zajímavou příležitostí k výměně informací z prostředí univerzitního archivnictví v obou
sousedících zemích. Navázal tak na dosavadní plodnou spolupráci plzeňské, opavské
a vratislavské univerzity z předchozích let a jeho úspěšný průběh je zárukou toho, že podobné akce budou pokračovat i nadále.
Karel Řeháček
Konference Vodní mlýny VI, Vysoké Mýto, 16.–18. října 2017
Ve dnech 16. až 18. října 2017 se ve Vysokém Mýtě pod záštitou vysokomýtského muzea
konalo již tradiční setkání molinologů, badatelů a příznivců zvláště vodních mlýnů. Letošní šestý ročník zahájil zástupce ředitele muzea ve Vysokém Mýtě a hlavní organizátor
celé akce Radim Urbánek. Právě z jeho podnětu se v roce 2002 uskutečnila vůbec první
konference zabývající se vodními mlýny a zájem účastníků v mnohém předčil pořadatelská očekávání. Do té doby spíše opomíjené a jen sporadicky zkoumané mlýny se i díky
těmto pravidelným badatelským setkáním dostaly do zorného pole odborné i laické veřejnosti.
Pojednou se ukázalo, že tato pozoruhodná vodní hospodářství, obklopující od
nejstarších dob i sebemenší vodní toky a nádrže, lákají nejen archeology, historiky či
archiváře, ale především také etnology, památkáře, historiky umění, genealogy a v neposlední řadě podnikatele, elektrotechniky, stavební inženýry či umělecké tesaře. Kromě
molinologů totiž podstatnou část publika tvoří majitelé mlýnů a architekti, jejichž společným cílem je transformovat postupně zanikající provozy v moderní stavby takovým
způsobem, aby zůstala zachována jejich architektonická a historická hodnota, což by bezpochyby nebylo možné bez interdisciplinárního pohledu, jenž tato konference přináší.
Po úvodním slově Radima Urbánka promluvil ředitel muzea Jiří Junek a po něm
patřil prostor zástupcům města Vysokého Mýta, starostovi Františku Jiraskému a místostarostovi Martinu Krejzovi. Právě město Vysoké Mýto je vedle muzea hlavním spon81

