Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddzia³ w Legnicy oraz Archiwum Pañstwowe
we Wroc³awiu Oddzia³ w Legnicy organizuje w dniach 18–20 maja 2007 r. 3-dniowe szkolenie
archiwalne nt. „Postêpowanie z dokumentacj¹ elektroniczn¹ w œwietle ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r.
i aktów wykonawczych”, które odbêdzie siê w Oœrodku „Zielona Gospoda” ul. Dolina Czerwienia 11 w miejscowoœci Przesieka k/Jeleniej Góry.
Program:
l

l

l

l

l

l

l

dr Andrzej Biernat (Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych) –
Zamierzenia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych w sprawie archiwów elektronicznych,
mgr Kazimierz Szmidt (Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych) – Dokumentacja tradycyjna i elektroniczna w dynamicznie zmieniaj¹cym siê otoczeniu prawnym i technologicznym,
mgr Roman Kusyk (Z-ca Dyrektora Archiwum Pañstwowego w Lublinie) – Ustawa o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. –
nowe obowi¹zki i wyzwania dla urzêdu,
dr Wies³aw Nowosad (Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu) – Problemy udostêpniania dokumentacji elektronicznej,
mgr Rafa³ Magryœ (Archiwum Pañstwowe w Lublinie) – Rzeczowy wykaz akt i katalog
dokumentów jako podstawa do ewidencjonowania dokumentów elektronicznych w systemie
teleinformatycznym,
dr Janusz Go³aszewski (Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu) – Digitalizacja map w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu – stan obecny oraz kierunki dzia³añ w bli¿szej i dalszej
przysz³oœci,
mgr Adam Baniecki (Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu Oddzia³ w Lubaniu Œl¹skim)
– ISAD(G) – geneza i budowa standardu opisu materia³ów archiwalnych.
Komunikaty archiwalne:

l

mgr Beata Kajzer (Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu) – Nadzór archiwum pañstwowego nad archiwami zak³adowymi.
Prezentacje sponsorów:

l

l

l

l

l

mgr in¿. Sylwester Staniszewski (3M Poland Sp. z o.o.) – System Zarz¹dzania Zbiorami
w Archiwach,
mgr in¿. Roman Tyrna (Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe „Beskid Plus”) – Prezentacja artyku³ów dla archiwistyki oraz systemu opakowañ archiwalnych fotografii, klisz, mikrofilmów i taœm filmowych,
mgr in¿. Zbigniew Szymañski (ARISCO Sp. z o.o.) – Zastosowanie rozwi¹zañ informatycznych ARISCO w archiwach,
mgr in¿. Arkadiusz Kobel (Regwil) – Prezentacja urz¹dzeñ s³u¿¹cych do regulacji wilgotnoœci powietrza w pomieszczeniach archiwalnych,
Arthur Kilian (Tandberg Data GmbH, Securing your Information) – D³ugoletnie przechowywanie dokumentów elektronicznych - problemy, mo¿liwoœci, rozwi¹zania.

Op³ata za uczestnictwo w szkoleniu w wynosi 610,00 z³. Dla archiwistów zak³adowych,
którzy s¹ cz³onkami SAP op³ata wynosi 530,00 z³.
Pisemne zg³oszenie uczestnictwa zgodnie z „Formularzem zg³oszenia uczestnictwa”
prosimy kierowaæ na adres: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddzia³ w Legnicy,
al. J. Pi³sudskiego 1, 59-220 Legnica lub elektronicznie (adres poczty elektronicznej: m_kacprzak@vp.pl) w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
Wp³aty prosimy dokonywaæ na rachunek bankowy Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddzia³ w Legnicy PKO BP I Oddzia³ w Legnicy nr konta 63 1020 3017 0000 2702
0138 7752 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Szkolenie archiwalne
w Przesiece” w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
W zwi¹zku z ograniczon¹ iloœci¹ miejsc uczestnictwo w szkoleniu wg kolejnoœci zg³oszeñ.
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddzia³ w Legnicy informuje, ¿e uczestnicy seminarium bêd¹ mieli zapewniony:
l dojazd z Legnicy na miejsce pobytu i przyjazd do Legnicy,
l ubezpieczenie,
l zakwaterowanie,
l wy¿ywienie,
l materia³y szkoleniowe.
Wyjazd z Legnicy spod budynku Archiwum Pañstwowego, al. J. Pi³sudskiego 1 odbêdzie siê dnia 18 maja 2007 roku o godzinie 800. Powrót do Legnicy 20 maja 2007 roku oko³o
godziny 1500. Punktualnoœæ obowi¹zkowa.

