Archiwum Panstwowe w Siedlcach

Konferencja naukowa: "Oblicza archiwów wyzwania archiwistyki"
Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. "Oblicza archiwów - wyzwania archiwistyki", która
odbędzie się 15 listopada br. w Siedlcach

Współorganizatorem konferencji jest Zakład Archiwistyki UPH w Siedlcach. Inspiracją spotkania naukowego jest
uczczenie 15 rocznicy powołania specjalności archiwistycznej na kierunku historia na Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Oto program konferencji:

CZĘŚĆ PIERWSZA
godz. 10.00 – 10.10 – otwarcie konferencji
godz. 10.10 – 10.30 – dr hab. Waldemar Chorążyczewski (prof. UMK), Ku otwartości archiwów – bez granic?
godz. 10.30 – 10.50 – dr hab. Artur Górak (UMCS), Deregulacja czy degradacja zawodu archiwisty: stan prawny i
"kształtowanie" kadr w archiwach państwowych
godz. 10.50 – 11.10 – dr Grzegorz Welik (AP w Siedlcach), Archiwum państwowe w środowisku lokalnym – urząd,
placówka naukowa, czy ośrodek kultury? Na przykładzie działalności Archiwum Państwowego w Siedlcach
godz. 11.10 – 11.30 – dr hab. Dariusz Magier (prof. UPH, AP w Siedlcach), Skąd przychodzi i dokąd zmierza siedlecka
archiwistyka?
godz. 11.30 – 12.00 – dyskusja
godz. 12.00 – 12.30 – PRZERWA KAWOWA

CZĘŚĆ DRUGA
(absolwenci i doktoranci siedleckiej archiwistyki)

godz. 12.30 – 12.50 – Artur Rogalski (doktorant UPH), Kultura popularna i kultura wysoka w departamencie siedleckim
i województwie podlaskim. Migawki z archiwaliów pierwszej połowy XIX wieku
godz. 12.50 – 13.10 – dr Alicja Gontarek (IPN, UMCS), „Codex 1164” - sprawa kradzieży XVI-wiecznej Tory z
Żydowskiego Instytutu Historycznego w świetle akt dochodzeniowo-śledczych Służby Bezpieczeństwa (lata 80. XX
wieku)
godz. 13.10 – 13.20 – Maciej Bosko (AP w Lublinie), Charakterystyka potrzeb użytkowników zasobu archiwalnego
dawniej i dziś na przykładzie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
godz. 13.20 – 14.15 – PRZERWA OBIADOWA
godz. 14.15 – 14.35 – Piotr Romanowski (doktorant UPH), Wykazy akt stosowane w Centrali Ministerstwa Spraw
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Zagranicznych w latach 1933-1939
godz. 14.35 – 14.55 – Damian Sitkiewicz (doktorant UPH), Czy potrzebne nam wstępy do inwentarzy archiwalnych?
godz. 14.55 – 15.15 – Kamila Jastrzębska, Opis archiwalny dokumentacji elektronicznej – rewolucja czy stare zasady w
nowym ujęciu?
godz. 15.15 – 15.35 – Łukasz Węda (doktorant UPH), Archiwista w archiwum samorządowym – biurokrata czy strażnik
pamięci?
godz. 15.35 – 15.55 – Piotr A. Czyż (doktorant UPH), Czy leci z nami… archiwista czy muzealnik? Archiwistyka w
muzealnictwie
godz. 15.55 – 16.30 – dyskusja
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