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II Krajowe Sympozjum Archiwalne

W dniach 28-29 września 1999 r. odbyło się w Warszawie II Kra
jowe Sympozjum Archiwalne, którego temat brzmiał Archiwa samorządo
we w służbie mieszkańców i administracji publicznej. Organizatorem spotka
nia był Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w porozu
mieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Głównym celem spotkania 
była pomoc metodyczna skierowana do archiwów samorządowych, któ
rych zasób, obok zasobu państwowej służby archiwalnej, jest składową 
częścią narodowego zasobu archiwalnego.

Gorzowski Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich na Sym
pozjum reprezentowali: Ryszard Wojtowicz -  archiwista, pracownik 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, oraz pracownicy Archiwum 
Państwowego w Gorzowie — Aleksandra Cylka ijuliusz Sikorski.

Referaty przygotowane na Sympogum zgrupowano w trzech blo
kach tematycznych. Pierwszy blok poświęcono problem om  ogólnym, 
m. in. sprawom dotyczącym polityki państwa w odniesieniu do archi
wów samorządowych, zasadom reformy administracyjnej oraz omówie
niu różnych funkcji jakie spełniają archiwa samorządowe, m.in. ich 
wpływu na rozwój badań regionalnych na poszczególnych terenach. W 
bloku drugim umieszczono materiały będące efektami badań i obser
wacji specjalistów zatrudnionych w państwowej służbie archiwalnej, zaj
mujących się nadzorem archiwalnym, na temat funkcjonowania archi
wów samorządowych. Wśród przygotowanych w tej części materiałów 
znalazły się wiadomości dotyczące archiwów samorządowych miasta Kra
kowa, wyniki badań będących w części odpowiedziami na ankiety z loso
wo wybranej grupy archiwów samorządowych z terenu  całego kraju, 
dotyczące stanu i potrzeb, jakie stają przed archiwami samorządowymi. 
W kolejnych referatach przedstawiono stan archiwów samorządowych 
na poszczególnych terenach kraju, a mianowicie omówiono problemy 
archiwów samorządowych województwa małopolskiego, pomorskiego i



kujawsko-pomorskiego. Blok zakończy! referat dotyczący dokumenta
cji geodezyjnej i gruntowej przechowywanej w’archiwach samorządo
wych. Ostatnią części zjazdu poświęcono funkcjonowaniu archiwów sa
morządowych w Szwecji i Szwajcarii. Poszczególne bloki tematyczne 
kończyły pytania kierowane do referentów i związana z nim dyskusja. 
Tematem wzbudzającym zainteresowanie wśród uczestników okazał się 
referat poświęcony archiwom samorządowym w Szwecji. W dyskusji na 
powyższy temat głos zabrał m. in. R. Wojtowicz, zwracając się do referują
cej Ewy Berndsston ze Szwecji (st. kustosz Riksarkivet) z pytaniami do
tyczącymi opracowania tamtejszych archiwaliów oraz podziału na kate
gorie archiwalne. Poza tym sprawą wzbudzającą zainteresowanie były 
zarobki tamtejszych archiwistów, które p. E. Berndtsson oceniłajako 
bardzo dobre.

Obok części naukowej, organizatorzy Sympozjum jako jeden  z 
punktów programu zorganizowali w godzinach wieczornych koktajl.

Uczestnicy Sympozjum otrzymali także publikację zawierającą 
wygłaszane referaty, co warto odnotowaćjako sukces organizacyjny.'

Zamykając II Krajowe Sympozjum Archiwalne, organizatorzy wy
razili nadzieję na kolejne III Sympozjum, które najprawdopodobniej 
odbędzie się w przyszłym roku w Łodzi, a poświęcone będzie archiwom 
sądowym.
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