Forum Archiwistów Rodzinnych, Łódź, 7 września 2022 roku
Fenomen archiwów rodzinnych polega na tym, że każde z nich jest spojrzeniem na świat z oryginalnej,
swoistej, subiektywnej perspektywy. Ile archiwów rodzinnych, tyle rodzinnych historii, tyle elementów
układanki, która składa się na historię w skali makro.
To bogactwo treści i form, ta różnorodność archiwów rodzinnych tłumaczy zainteresowanie okazywane ze
strony archiwów państwowych, wyznaniowych, społecznych. Dobro dziedziny archiwalnej wymaga jednak,
by archiwa rodzinne rozwijały się i krzepły, nie były tylko dostarczycielami materiałów dla innych archiwów.
Wydaje nam się z tego względu celowe, by archiwiści rodzinni mieli możność regularnego spotykania się i
wspierania wiedzą i doświadczeniem.
Zapraszamy wszystkich archiwistów rodzinnych, wszystkich, którym na sercu leży pomyślna przyszłość
archiwów rodzinnych, na spotkanie, które da odpowiedź na pytanie: czy ruch archiwów rodzinnych potrzebuje
oddolnie powołanych ram organizacyjnych? Czy ramami takimi może być Sekcja Archiwów Rodzinnych w
Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich?
Archiwiści Rodzinni dzięki Sekcji będą mogli zgłaszać swoje postulaty czego potrzebują od zawodowych
archiwistów czy też konserwatorów materiałów archiwalnych, dzielić się zawartością swoich archiwów i
historiami rodzinnymi.
Archiwiści zawodowi dzięki pracom Sekcji będą mogli służyć wsparciem i zapleczem merytorycznym
archiwistom rodzinnym (poprzez konsultacje, warsztaty, forum spotkań ar, konferencje, wystawy). Będą
mogli także prowadzić akcję społeczną uświadamiania wartości archiwów rodzinnych przy wsparciu
archiwistów rodzinnych. A podniesienie w społeczeństwie poziomu świadomości wartości archiwów
rodzinnych i kompetencji w zakresie ich zabezpieczania wymaga systematycznej pracy nie tylko na polu
popularyzacji i edukacji czy tez nauki, ale także szerokiej promocji tego zgadnienia w mediach ogólnopolskich
i lokalnych. Konieczne jest także zaktywizowanie osób i grup zawodowych, które wspólnymi siłami mogą
wiele zdziałać w tej problematyce.
Mamy także nadzieję, że Sekcja stanie się miejscem wymiany doświadczeń, refleksji i wiedzy na temat
archiwów rodzinnych. A cele i idee, które legły u podstaw akcji Archiwa Rodzinne na stałe znajdą się w
katalogu zadań wszystkich archiwów i archiwistów, jeśli chcemy mieć wpływ na podnoszenie w
społeczeństwie świadomości roli dokumentacji i wartość materiałów archiwalnych. Z całą pewnością jest to
wyzwanie dla całego środowiska archiwalnego.
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