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IV POWSZECHNY ZJAZD ARCHIWISTÓW POLSKICH 
ARCHIWA I ARCHIWIŚCI W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

(Szczecin, 12-13 w rześnia 2002 r.)

Zjazdy archiwistów polskich odbywają się co 5 lat, liczą po kilkuset 
uczestników -  profesj onalistów  związanych z archiwam i. Stanow ią naj ważniej - 
szą  ogólnopolską platformę dyskusji o zagadnieniach bieżących, m.in. doty
czących strategii rozwoju krajowych archiwów, a  też spraw  równie ważnych dla 
bibliotekarzy i pracowników informacji. Szczególnego znaczenia nab ierają  te 
zagadnienia w dobie społeczeństw a informacyjnego, kiedy interesy użytkow
ników i pracowników archiwów i bibliotek, ak tualne przedsięwzięcia tych 
instytucji zaw ierają ta k  wiele wspólnego. Dotyczy to zwłaszcza wysiłków 
związanych z im plem entacją nowoczesnej, opartej n a  Inform ation Technology 
Com m unication (ITC) organizacji dostępu do zbiorów i ich digitalizacji w celu 
rozpowszechnienia przez Internet.

Na dwóch osta tn ich  zjazdach byłam jedynym  przedstawicielem polskich 
bibliotek i uniw ersyteckich ośrodków akadem ickich kształcących na k ierunku 
bibliotekoznawstwo i inform acja naukowa, zaproszonym  imiennie do wy-
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głaszania referatów związanych z edukacją. Uważam dlatego za swój obowią
zek podzielenie się refleksjami i zachęcenie św iata bibliotekarzy i pracowników 
informacji naukowej do zainteresow ania się wynikami i postanowieniami tego 
gremium. Zjazdy te m ają  charak ter głównie ogólnopolski, choć zawsze za
praszana je s t g rupa w spółpracujących archiwistów zagranicznych.

Poprzedni III Zjazd miał miejsce w Toruniu w dn. 2-4.09.1997 r. Referaty 
zostały opublikowane przez współorganizatorów: Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w 2 tom ach wydaw
nictwa Archiwa polskie wobec w yzw ań  XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego 
Zjazdu Archiwistów Polskich pod redakcją naukow ą dyrektora naczelnego 
NDAP Darii Nałęcz. Równolegle materiały zostały opublikowane w wyborze 
w kw artalniku Archiwista Polski (1997 n r 4). Ze względu na udział członków 
z Section for Archiwal Education and Training of International Council on 
Archives (obecni byli członkowie SAEICA ze Stanów Zjednoczonych, Australii, 
Hiszpanii, Holandii, Japonii, Chin, Szwecji) do obrad dołączono sesję w języku 
angielskim  pośw ięconą edukacji, w której wzięłam udział z referatem. Wy
głosiłam też referat w języku polskim nt. kształcenia archiwistów w Instytucie 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ponowne im ienne zaproszenie n a  IV Zjazd Archiwistów Polskich w 2002 r. 
potwierdziło słuszność inicjatyw w Instytucie Informacji Naukowej i Bib
liotekoznawstwa n a  Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Tym 
razem  zostałam  poproszona o zreferowanie rozwoju edukacji związanej z zawo
dem  archiwisty poza studiam i historycznymi. Wygłosiłam w związku z tym 
referat pt. „Studia wyższe z archiwizowania dokumentów wobec potrzeb 
społeczeństw a informacyjnego trzeciego tysiąclecia”.

Zjazd w 2002 r. obradował w siedm iu sekcjach: Archiwa zakładowe, 
Archiwa instytucji kulturalnych i naukowych, Archiwa kościelne, Komputero
we zarządzanie informacją, Konserwacja archiwaliów, System edukacji a r 
chiwistów, Problemy studenckich kół naukowych. Ponad 600 uczestników 
w ysłuchało 62 referatów i komunikatów. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się spraw y elektronicznej dokum entacji w archiwach zakładowych, 
digitalizacji zbiorów historycznych oraz komputerowego zarządzania inform a
cją w archiwach. Szeroko dyskutowano konieczność unowocześnienia kształ
cenia archiwistów, zwłaszcza w zakresie stosowania ITC i rozwinięcia kształ
cenia elektronicznego n a  dystans (distance education).

Pojawiły się w związku z tym  nowe wątki edukacyjne: konieczność dalszej 
modyfikacji ju ż  istniejącej specjalizacji archiwalnej n a  kierunku historycznym 
(UAM I UMK), utworzenie nowego k ierunku studiów -  Archiwistyka (UMCS), 
ja k  i w ykorzystania oferty kierunku pokrewnego: Bibliotekoznawstwo i infor
m acja naukow a (UJ). Zainteresowanie wzbudziły nowopowstałe specjalizacje 
w IINB UJ, jak: Digitalizacja i archiwizacja dokumentów, Elektroniczne 
publikowanie, Informacja w społeczeństwie, Anim ator kom unikowania -  b a r
dzo pomocne w kształtow aniu nowoczesnego w izerunku archiwów i bibliotek 
(studia uzupełniające m agisterskie dzienne i zaoczne) oraz stwarzające moż
liwość kooperacji uniwersytetów kształcących archiwistów (IINB UJ) w za
kresie przedmiotów z informacji naukowej prowadzonych technikam i elektro
nicznymi.
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Zjazdowi towarzyszyła publikacja pierwszego tom u m ateriałów konferen
cyjnych pt. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. (Archiwa 
i archiwiści w dobie społeczeństw a informacyjnego. 2002, 431 s.) również pod 
redakcją D. Nałęcz (planowany je s t też tom drugi). Innym ważnym wydarze
niem  towarzyszącym obradom  była bardzo in teresująca i bogata w obiekty 
wystawa dokumentów, głównie ze szczecińskich zasobów, z pięknie ilustro
wanym katalogiem pt. Skarby archiwaliów polskich  (Szczecin 2002).
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