Protokół z drugiego posiedzenia Komitetu Programowego VIII Powszechnego Zjazdu
Archiwistów Polskich w Łodzi 7-9 września 2022
W dniu 30 kwietnia 2021 na zaproszenie przewodniczącego KP dr Pawła Pietrzyka
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych odbyło się drugie zebranie Komitetu
Programowego VIII PZAP. Ze względu na pandemię Covid19 zebranie odbyło się w formie
zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM.
Uczestnikami spotkania byli członkowie KP VIII PZAP.
Program zebrania
1. Zagajenie - P. Pietrzyk - Przewodniczący KP
2. Stan organizacji Zjazdu - P. Zawilski - Przewodniczący KO
3. Przedstawienie moderatorów 4 bloków tematycznych i ich zadania (Organizacja
sympozjów w blokach tematycznych)
4. Dyskusja nad tematem obrad plenarnych otwierających i zamykających Zjazd
5. Warsztaty archiwalne - propozycje
Ad. 1
Przewodniczący KP P. Pietrzyk podsumował wnioski z dotychczasowych działań, wskazał,
iż należy zintensyfikować prace nad organizacją zjazdu. Wskazał również na dwie własne
propozycje:
1. Sesja plenarna otwarcia zawierała referaty na temat roli organizacji archiwalnych na
świecie w kształtowaniu środowiska archiwalnego, kształcenia archiwistów, kontaktu
organizacji tych z władzami państwowymi.
2. Aby w bloku tematycznym prawo archiwalne odbyła się duża sesja z udziałem uznanych
specjalistów prawa dotycząca przepisów prawa archiwalnego.
Ad. 2
Piotr Zawilski przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przedstawił stan organizacji
zjazdu. Sale – aula oraz wykładowe - pozyskane na wydziale filologicznym przy ul.
Pomorskiej są już skompletowane, ale zawsze można domówić jeszcze dodatkowe. SAP
otrzymał upust 30% na wynajem sal (cena wynajmu sal uwzględnia również serwis
sprzątający). Uniwersytet udostępnia również hol oraz pomieszczenia gospodarcze do
dyspozycji zjazdu. Zamówiono wstępnie dwa domy studenckie na noclegi, a także w
rezerwie jest trzeci DS. Ajent stołówki studenckiej jest zainteresowany przejęciem zlecenia
na obiady w trakcie zjazdu (rekomendacja, że obsługiwał imprezy do 2 tys. uczestników).
Catering w trakcie zjazdu – 25 zł. od osoby na dzień (kawa/herbata/soki/woda/ciastka).
Nadal trwają poszukiwania miejsca na bal archiwisty.
Urząd Miejski w Łodzi przekaże materiały promocyjne do teczki zjazdowej. PO prowadzi
rozmowy w sprawie zniżek lub bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczestników zjazdu.
Archiwum Zakładowe Filharmonii Łódzkiej zgłosiło gotowość przygotowania wystawy
okolicznościowej, którą będzie można pokazać w holu budynku zjazdowego.
KO prowadzi także działania zmierzające do uatrakcyjnienia zjazdu. Motywem przewodnim
będzie „Łódź – Filmowa stolica Polski”.
Ad. 3
Sekretarze Paweł Gut i Wiesław Nowosad przedstawili moderatorów głównych do bloków
tematycznych zjazdu:
1. Wartościowanie dokumentacji – moderator bloku tematycznego: Lucyna Harc (Warszawa)
2. Prawo archiwalne – moderator bloku tematycznego: Marek Konstankiewicz (Lublin)
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3. Archiwa życia codziennego – dokumenty życia codziennego – moderator bloku
tematycznego: Waldemar Chorążyczewski (Toruń)
4. Informacja – nośnik – pamięć – moderator bloku tematycznego: Krzysztof Narojczyk
(Olsztyn)
Ad. 4.
W trakcie wymiany zdań na temat sesji plenarnej otwarcia uznano, iż powinna składać się
ona z dwóch bloków merytorycznych. Po części oficjalnej otwarcia, zgodnie z tradycją
zjazdową pierwsze dwa wykłady wygłoszą: 1. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych o
stanie archiwistyki i archiwów w Polsce; 2. Wykład wybranego z łódzkiego środowiska
archiwalno-historycznego uznanego badacza na temat Łodzi jako ośrodka archiwalnego,
historycznego i naukowego.
W trakcie dalszej dyskusji nad programem plenarnej sesji otwarcia dyskutowano nad
możliwością zaproszenia gości zagranicznych, którzy wygłosiliby wykłady na
zaproponowane temat. Padły propozycje, że można też zaprosić gości z USA czy Australii,
aby wygłosili wykład przez internet. Uzgodniono, iż na kolejnym posiedzeniu KP problem
ten będzie kontynuowany.
Względem sympozjów uznano, iż moderatorzy opracują merytoryczne koncepcje,
skonsultują z przewodniczącym i sekretarzami KP i na kolejnym posiedzeniu KP przedstawią
już gotowe plany organizacji bloków wraz z propozycjami referentów i rozkładu tematów.
Sesja plenarna zamknięcia powinna być podzielona. Jeden z jej działów obejmować musi
wystąpienia moderatorów bloków tematycznych, w których oni posumują zorganizowane
przez nich cykle tematyczne.
Druga część sesji plenarnej zamknięcia zjazdu nie została omówiona. Będzie przedmiotem
kolejnego zebrania KP.

Ad.5
Warsztaty archiwalne. Zgłoszono propozycje warsztatów:
1. Ustalanie kwalifikacji archiwalnej – prowadzący Eugeniusz Borodij (Bydgoszcz). Podobne
warsztaty odbyły się w trakcie zjazdu w 2012 roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem,
uznano, że należy je powtórzyć.
2. Czasopisma archiwalne – prowadzący Artur Górak (Lublin). Warsztaty dla prowadzących
redaktorów czasopism o charakterze archiwalnym.
3. Konserwacja archiwaliów – organizator Archiwum Państwowe w Łodzi. Pokazy i
wymiana doświadczeń w zakresie konserwacji i zabezpieczenia technicznego archiwaliów.
4. Warsztaty edukacji archiwalnej „aby nas widziano i słuchano” – zwiększenie efektywności
oddziaływania archiwów na społeczeństwo – Sekcja Edukacji Archiwalnej.
5. Warsztaty EZD RP – prowadzenie NDAP. Warsztaty na temat wprowadzania systemu
EZD RP, który w 2022 roku będzie chodził w miejsce dotychczasowych systemów
elektronicznego zarządzania dokumentem w administracji publicznej. Warsztaty pozwolą
przybliżyć nową wersję systemu ich przyszłym użytkownikom, a także poszerzyć wiedzę o
jego możliwościach technicznych. W tym celu należy przygotować uczestników warsztatów
(ograniczona liczba miejsc – zapisy), którzy będą musieli przybyć na nie z własnym sprzętem
– tablet, laptop – otrzymają oni konta w wersji demo, aby móc aktywnie uczestniczyć w
zajęciach. W przypadku dużego zainteresowania warsztaty należy przeprowadzić w dwóch
turach.
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Podsumowanie
1. Uzgodniono zebranie moderatorów bloków tematycznych z przewodniczącym i
sekretarzami KP na 28 maja (piątek) o godz. 10.00 w celu ustalenia dokładnych ram
współpracy. Do tego czasu moderatorzy przygotują swoje koncepcje na organizację
merytoryczną bloków tematycznych.
2. Uzgodniono, iż kolejne zebranie KP odbędzie się przed okresem urlopowym, aby
zatwierdzić ustalenia co do bloków tematycznych i poszczególnych sympozjów, a także
doprecyzowane zostanie założenie sesji plenarnych (otwarcia i zamknięcia zjazdu).

Szczecin, 30.04.2021.

Protokół sporządził
Paweł Gut
Sekretarz KP
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