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rocznych spotkań w formie sympozjów poświęconych aktualnym problemom
archiwistyki. Zatem przedstawiając niniejszy tom zapowiedzieć chcemy kolejną publikację będącą pokłosiem sympozjum zorganizowanego dnia 29 listopada 2013 r. przez prof. UMK dr hab. Waldemara Chorążyczewskiego,
dr Annę Żeglińską z UWM i dr Rafała Leśkiewicza z IPN w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować studentom archiwistyki
i Koła Naukowego Studentów Archiwistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pomoc w przygotowaniu sympozjum.
Anna Żeglińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW A RCHIWISTYKI

W

dniach 10–12 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu odbył się XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki.
Jego organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Archiwistów przy UMK.
Obrady tegorocznego zjazdu toczyły się pod hasłem „Od pergaminu do blue-raya”, które wyrażało intencje organizatorów, aby zjazd wytyczył szlaki „wejścia
archiwistyki w przyszłość, wraz z nieustającą pamięcią o jej bogatej przeszłości”.
Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki został zorganizowany w 1997 r. z inicjatywy studentów specjalności archiwistycznej na kierunku historia, zrzeszonych w reaktywowanym dwa lata wcześniej SKNA
przy UMK. Od tego momentu zjazdy odbywają się niemal nieprzerwanie.
Obecna XV edycja jest zarazem czwartą, odbywającą się w Toruniu. Warto
jednak podkreślić, że tegoroczny zjazd jest w praktyce nie XV ale XVI. Rozbieżność ta wynika z faktu, że szósty zjazd odbyć miał się w 2002 r. w Szczecinie nie jako samodzielna konferencja, ale jako część IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Kolejni organizatorzy nie uznali jednak tego faktu
i dlatego w obecnym roku oficjalnie obchodzony był „mały jubileusz” zjazdu.
Od momentu powstania inicjatywa prężnie się rozwija. Z roku na roku
bierze w niej udział coraz większe grono młodych archiwistów. Dość szyb-
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ko zjazdy przybrały charakter międzynarodowy. W tym roku uczestniczyli
w nim również studenci z Federacji Rosyjskiej.
Patronat honorowy nad XV Ogólnopolskim Zjazdem Studentów Archiwistyki objęło wiele znakomitych osobistości i instytucji: JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Dziekan
Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Jacek Gzella, Dyrektor
Instytutu Historii i Archiwistyki UMK prof. dr hab. Jacek Wijaczka, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr hab. Władysław Stępniak, Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu. Patronami medialnymi konferencji były
portale: historia.org oraz Kulturalny Toruń.
Partnerami organizatorów i sponsorami zjazdu byli: Naczelny Dyrektor
Archiwów Państwowych, Samorząd Studencki UMK, Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WNH UMK, firma BESKID PLUS Sp. J. Tyrna, Cybuch oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu.
Uroczyste otwarcie zjazdu odbyło się w środę, 10 kwietnia, o godzinie
14.00 w Sali Rady Wydziału im. prof. Karola Górskiego na Collegium Humanisticum UMK. Otwarcie prowadzili Magdalena Niedźwiedzka oraz Hadrian Ciechanowski. W uroczystości uczestniczyli: Beata Herdzin, przedstawicielka Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i jednocześnie
dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu, Edyta Cisewska, Krystyna
Trepczyńska i Renata Soszyńska – przedstawicielki Instytutu Pamięci Narodowej, Justyna Soliwoda z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Kazimierz
Sobiesiak, przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK, dr hab. Jarosław Kłaczkow, wicedyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, Sławomir Pułkownik, prezes toruńskiego oddziału
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, oraz pan Piotr Tyrna, przedstawiciel
firmy Beskid Plus.
Przybyli goście w krótkich słowach przywitali uczestników zjazdu oraz
skierowali do nich życzenia owocnych obrad. Odczytane zostały również listy przysłane przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykład inauguracyjny pt. „Archiwistyka jako odrębna wrażliwość” wygłosił dr hab. Waldemar Chorążyczewski,
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prof. UMK. Następnie z referatami wystąpili: Justyna Soliwoda, Piotr Tyrna
oraz Konrad Tracz, przedstawiciel portalu historia.org.
Po oficjalnym otwarciu goście wzięli udział w uroczystym bankiecie. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 16.00. Dzień otwarcia zakończony został wieczornym zwiedzaniem Torunia, które cieszyło się sporym zainteresowaniem uczestników konferencji.
Drugiego dnia konferencji (w czwartek 11 kwietnia) od godziny 9.00 odbywały się obrady w sekcjach tematycznych. Referaty podzielone zostały na
następujące panele: Źródłoznawstwo, Kancelarie i archiwa bieżące, Archiwa
prywatne i społeczne, Digitalizacja i nowoczesne technologie, Działalność
archiwów, Polonika, archiwa i biblioteki zagraniczne, Archiwa w Internecie,
Archiwa kościelne oraz Archiwa i archiwiści. Obrady zakończone zostały o godzinie 17.40. W sumie tego dnia wygłoszone zostały aż 64 referaty. Wszystkie
panele cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko „oficjalnych” uczestników konferencji, ale również wykładowców i studentów z UMK. Zainteresowanie obradami było tak duże, że w wielu salach, w których odbywała się
konferencja, wypełnione zostały wszystkie miejsca.
Wieczorem odbyły się warsztaty archiwalne, po których rozpoczęło się
spotkanie towarzyskie.
Ostatniego dnia konferencji (w piątek 12 kwietnia) od samego rana trwała dalsza część obrad w panelach tematycznych. Tym razem dyskusje toczyły
się w sekcjach poświęconych źródłoznawstwu oraz teorii i metodyce archiwalnej. Na ten dzień przewidzianych zostało jeszcze 13 referatów. Po zamknięciu
sekcji tematycznych odbyło się oficjalne zamknięcie konferencji, połączone
z wyborem organizatora kolejnego zjazdu. Uroczystość zamknięcia rozpoczęła się o godzinie 14.00. Niestety, w trakcie sejmiku nie udało się dokonać wyboru kolejnego organizatora.
W sumie w tegorocznym jubileuszowym XV Ogólnopolskim Zjeździe
Studentów Archiwistyki wzięło udział 79 uczestników z następujących ośrodków akademickich: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet
Opolski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski,
Uniwersytet Zielonogórski, Uralskij Federalnyj Universitet w Jekaterynburgu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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W czasie konferencji, podczas paneli tematycznych, wygłoszonych zostało w sumie aż 77 referatów. Liczba uczestników i referatów, co warto podkreślić, jest rekordowa w stosunku do poprzednich zjazdów. Świadczy to o prężnym rozwijaniu się w Polsce archiwistyki, również wśród młodych adeptów
tej nauki.
Podsumowując: tegoroczny XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki uznać trzeba za wyjątkowo udany zarówno pod względem naukowym, jak i organizacyjnym. Świadczą o tym nie tylko odczucia organizatorów oraz przytoczone wyżej liczby, ale przede wszystkim bardzo pochlebne
opinie uczestników, w tym również organizatorów poprzednich edycji. Dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu referatów udało się osiągnąć zamierzone cele naukowe, natomiast spotkania towarzyskie były okazją do zdobycia nowych przyjaźni i zacieśnienia więzi między studentami z różnych
ośrodków akademickich. Podobnego sukcesu życzyć trzeba również następnym organizatorom.
Hadrian Ciechanowski
Archiwum Państwowe w Toruniu

IV WARSZAWSKI PIKNIK A RCHIWALNY, 8 CZERWCA 2013 R.

IV

Warszawski Piknik Archiwalny już za nami! Jak zawsze wszyscy nim
zainteresowani oceniają jego przebieg, plusy i minusy, inicjatywy
udane i tzw. klapy, sugerują nowe działania i odradzają niektóre stare. Bezsprzecznie jednak jedna sprawa na pewno się udała: pogoda. Od kilku już lat
zawsze niepokoimy się, czy nie będzie padać deszcz, albo że będzie zimno –
ale tym razem było idealnie. Było pogodnie i ciepło, czyli wymarzona pogoda, żeby zorganizować piknik, albo po prostu przyjść jako widz, uczestnik,
entuzjasta lub przypadkowy przechodzień.
Po raz pierwszy Archiwum PAN w Warszawie, inicjator i pomysłodawca Warszawskiego Pikniku Archiwalnego, uzyskał nad piknikiem patronat
honorowy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Pozostali patroni to:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (patronat naukowy), Polskie
Radio S.A, TVP Historia, Magazyn STOLICA i Magazyn Wiedza i Życie

