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Sprawozdanie z działalności Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich w kadencji 2012-2017
Zarząd Sekcji działał w składzie: dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW – przewodnicząca, dr hab.
Wiesława Kwiatkowska, prof. UMK – wiceprzewodnicząca, dr hab. Irena MamczakGadkowska, prof. UAM – wiceprzewodnicząca, dr Ilona Florczak – sekretarz, dr Małgorzata
Szabaciuk – skarbnik, dr Agnieszka Rosa – członek, dr Tomasz Matuszak – członek.
Celem działalności Sekcji w latach 2012-2017 była wymiana doświadczeń dydaktycznych
pomiędzy różnymi instytucjami kształcącymi archiwistów, organizacja konferencji,
inicjowanie badań i upowszechnianie ich wyników.
W omawianym okresie Sekcja była organizatorem dwóch paneli na konferencjach
ogólnopolskich oraz współorganizatorem czterech konferencji. Pierwszy z paneli został
zorganizowany w ramach IV Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych w 2013 r. (5-6 grudnia
2013 r.). Głównym organizatorem Konfrontacji był Instytut Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panel został zatytułowany „Archiwistyka
cyfrowa w edukacji archiwalnej. Pojęcia. Systemy. Metody i programy kształcenia”.
Poprowadziła go dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska, prof. UAM. Wygłoszono na nim sześć
referatów i jeden komunikat poświęcony stosowaniu technologii cyfrowych w przygotowaniu
zawodowym archiwisty. Kolejny panel został zorganizowany 8 maja 2014 r. w ramach
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Conventa et parlamenta”. Organizatorami konferencji
byli Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim –
Instytut Historii, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Tytuł panelu brzmiał:
„Nauki pomocnicze w edukacji archiwalnej”. Wygłoszono na nim sześć referatów
poświęconych roli nauk pomocniczych w kształceniu archiwistów. W dniach 16 i 17 września
2015 r. Sekcja była współorganizatorem konferencji „Archiwa Polski i Europy: wspólne
dziedzictwo – różne doświadczenia”. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut
Historyczny UW, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt
Dawnych. Wygłoszono na niej trzydzieści trzy referaty. Podzielone zostały na następujące
grupy tematyczne: 1. Polskość i europejskość w refleksji archiwalnej, 2. Tradycyjna i cyfrowa
wymiana wiedzy i doświadczeń, 3. Społeczne funkcje archiwów – gromadzenie,
1

opracowanie, udostępnianie, 4. Problemy archiwistyki w krajach Europy. W 2016 r. Sekcja
współorganizował trzy konferencje. Były to: 1. „Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX
wieku”, (28 czerwca 2016 r.), 2. „Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa”, (1314 października 2016 r.), 3. „Problemy nauczania ustawicznego po studiach historycznych,
archiwistycznych i pokrewnych” (16-17 listopada 2016 r.). Współorganizatorem pierwszej
z nich był Instytut Historyczny UW, drugiej Instytut Historii UAM, trzeciej Instytut Historii
UMCS. W trakcie pierwszej wygłoszono dwanaście referatów poświęconych środowisku
urzędniczemu. W czasie drugiej konferencji omówiono problemy czynników kształtujących
dokumentację współczesną i zasób archiwów. Trzecia konferencja była poświęcona
problemom edukacji zawodowej służącej aktualizacji wiedzy zdobytej na studiach.
W organizację konferencji angażowali się wszyscy członkowie Zarządu Sekcji.
Prof. W.Kwiatkowska i Prof. A.Kulecka przygotowały artykuł poświęcony działalności
Sekcji opublikowany w wydawnictwie jubileuszowym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
w 2015 r.

(Kwiatkowska Wiesława, Kulecka Alicja, Sekcja Edukacji Archiwalnej

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w:Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich 1965-2015, red. K.Stryjkowski, Warszawa 2015, s.245-256)
Zarząd przygotował panel „Doświadczenie i edukacja – drogi do zawodu archiwisty” na VII
Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Kielcach.
W okresie 2012 -2017 wydane zostały dwa zbiory studiów inspirowane obradami konferencji
organizowanymi przez Sekcję: „Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze w edukacji
archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki”, red. A.Kulecka, ss.157 (2016) i „Archiwa
Polski i Europy: wspólne dziedzictwo-różne doświadczenia”, red. A.Kulecka, ss.334 (2017).
Sekcja była inicjatorem prac nad Słownikiem Archiwistów Polskich. Przygotowanie do
wydania tomu trzeciego tego dzieła przejęła w 2015 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych jako właściciel wspomnianego tytułu. Dr I.Florczak przygotowała formularz
biogramu.
W 2012 r. Sekcja liczyła 51 członków, w 2015 r. jej liczebność wzrosła do 53. W 2017 r.
zmarł Profesor Andrzej Tomczak, postać znacząca dla środowiska archiwistów polskich oraz
w gronie członków Sekcji. Sekcja poniosła dużą stratę. Śmierć Profesora Andrzeja Tomczaka
oznaczała utratę wybitnego uczonego i prawego Człowieka, życzliwego Kolegę
zainteresowanego sprawami dydaktyki.
Warszawa, 19 czerwca 2017 r.
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