Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2005:

Archiv Kanceláře prezidenta republiky je organizačně zařazen do odboru spisových a
archívních služeb Kanceláře prezidenta republiky. Archiv KPR spravuje 1306 běžných metrů
archívních fondů a sbírek.

I. Personální situace
V AKPR působili Mgr. Eva Javorská (odborná archivářka – zastupující vedoucí),
Mgr. Hana Jurková (odborná archivářka) a Mgr. Petra Bišková (odborná archivářka).
II. Služba badatelům
Studovnu archivu navštívilo celkem 72 badatelů. Pracovnice archivu průběžně odpovídaly na
dotazy badatelů (písemně, ústně i elektronickou poštou – 104 dotazů). V rámci služeb pro
badatele bylo zhotoveno 514 stran kopií (xerox). V archivu se uskutečnily 2 exkurze studentů
archivnictví Filosofické fakulty UK v Praze. Archiv umožnil natáčení archívních dokumentů
a fotodokumentace jak České televizi (dokument o Olze Fikotové), tak TV Nova pro pořad
Víkend (o manželkách prezidentů). Archiv KPR byl v rámci OSAS KPR od července
vybaven novým badatelským řádem. Pokročily přepisy archívních pomůcek do elektronické
podoby a mikrofilmování archívních materiálů I. kategorie.

III. Pracovní program
Pracovnice archivu se kromě prací spojených s využíváním archívních fondů podílely na
odborném archívním zpracování a zpřístupňování archívních materiálů a sbírek.
Pokračovalo archívní zpřístupňování spisového materiálu KPR (1963–1980) a odtajněných
spisů z 50tých let. Byla uspořádána sbírka fotografií Václava Havla na CD nosičích a sbírka
videokazet z období Václava Havla. Dále bylo dokončeno předávání vybraných neplatných
vyznamenání muzeím a vybrána kolekce neplatných řádů pro uložení do řádové sbírky
archivu. Příruční knihovna archivu byla přestěhována do badatelny archivu. Průběžně byla
knihovna doplňována knižními i časopiseckými přírůstky.
IV. Ochrana fondů
Archiv pokračoval v mikrofilmování archívních materiálů I. kategorie (1970 políček
mikrofilmu) a dále pokračovala převazba a restaurování historických spisových pomůcek
(indexy jmenné).
V. Účast na výstavách, odborných školeních, seminářích, atd.
Archiv spolupracoval s autory výstavy „T. G. Masaryk a legionáři“, která se konala v Muzeu
T.G.Masaryka v Lánech a dále poskytl fotografie na výstavu, kterou připravil Archiv MZV
„Praha – Vídeň-Bratislava v diplomacii 1920–2005“. Výstava se konala nejdříve ve Vídni
a potom byla přenesena do Prahy.
Archiv se podílel na přípravě edice dokumentů „Korespondence T. G. Masaryk – Karel
Kramář“, dále na publikaci „Siam Undiscovered“ a dalších.
Pracovnice archivu se zúčastnila semináře v Národním archivu 1. 3. 2005 (nové právní
normy v archívnictví); další archivářka se zúčastnila školení uživatelů programu PEVa, a to
11. 5. 2005.

VI. Delimitace
V Archivu KPR proběhla 2. etapa delimitace archívního fondu archivu mezi Kanceláří
prezidenta České republiky a Kanceláří prezidenta Slovenské republiky. Během 4 pracovních
návštěv (10 dní) si slovenští kolegové okopírovali a naskenovali vybraný archívní materiál.
V současné době mají v archivu Kanceláře prezidenta SR v Bratislavě kopie z vybraných
archivně uspořádaných fondů Archivu KPR.

