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ProgrAM KonfErEnCjI 

18 października 2018 (czwartek)

10.00 Otwarcie konferencji
10.15. – 11.15 

Wojciech Woźniak, Perspektywy rozwoju polskich archiwów państwowych 
irena MaMczak-GadkoWska, Koncepcje budowy polskiej sieci archiwalnej w okresie między

wojennym
WaldeMar chorążyczeWski, Funkcja naukowa archiwum a działalność naukowa archiwów 

i archiwistów w Polsce w latach 19151939
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 

Marek konstankieWicz, Przemiany podstaw prawnych działania polskiej administracji archi
walnej w latach 19182018

Wanda roMan, Razem czy osobno? U źródeł koncepcji zarządzania archiwami w Polsce
Bartosz drzeWiecki, Środowisko polskich archiwistów w połowie XX wieku w świetle korespon

dencji Włodzimierza Budki
12.30 – 13.00 Dyskusja
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.10 

aGnieszka rosa, Hubert Mazur, Uwarunkowania i rozwój prac publicznych archiwów w Polsce 
w XX wieku

eWa rosoWska, Dzieje zasobu dokumentacyjnego władz i urzędów z terenów województw wschod
nich II Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej i jego stan zachowania

Marek stażeWski, „Archivalische Auseinandersetzung” – próba rozbioru zasobu archiwów pol
skich w czasie II wojny światowej

jarosłaW Matysiak, Udział Kazimierza Kaczmarczyka w ewakuacji i zabezpieczeniu archiwa
liów warszawskich w klasztorze jasnogórskim w latach 19441945

15. 10– 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 16.45

alicja kulecka, Archiwa ziem Rzeczypospolitej utraconych w wyniku uzgodnień mocarstw koali
cji antyhitlerowskiej w polskiej literaturze archiwalnej i historycznej (19451989)

Beata WacłaWik, Kształtowanie się sieci archiwalnej na Pomorzu Wschodnim po 1945 roku



roBert deGen, krzysztof syta, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w okresie międzywojen
nym – geneza, organizacja, działalność

16.45 – 17.15 Dyskusja
18.00 Spotkanie towarzyskie

19 października 2018 (piątek)

9.00 – 10.15
WładysłaW stępniak, Archiwa polskie w kontekście międzynarodowym
anna laszuk, Publikacje archiwów państwowych jako źródła informacji
MaGdalena heruday-kiełczeWska, Udział polskich archiwistów w konferencjach CITRA

10.15 – 10.30  Przerwa kawowa
10.30 – 11.30

iWona fischer, Od reskryptu do dekretu. Z dziejów archiwów krakowskich
zuzanna jaśkoWska, Wkład archiwistów poznańskich do rozwoju archiwistyki polskiej
hadrian ciechanoWski, Wkład pracowników Archiwum Państwowego w Toruniu w rozwój 

polskiej archiwistyki w latach 19512017
11.30 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.00

rafał GaluBa, Państwowa sieć archiwalna po II wojnie światowej
eWa parłakoWska, Warto, czy nie warto? Historia zmagań polskich archiwistów z selekcją twór

ców dokumentacji w sferze normatywnej
hanna krajeWska, Zadania archiwów z powierzonym zasobem na przykładzie archiwum 

PAN
14. 00 – 14.15 Przerwa kawowa 
14.15 – 15.00 

MaGdalena niedźWiedzka, Archiwa dokumentacji specjalnej w Polsce – wybrane aspekty
Mateusz zMudziński, Współpraca archiwów kościelnych w instytucjami państwowymi na przy

kładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
Monika sak, seBastian Wytrzyszczak, Współpraca archiwów uniwersyteckich z archiwami 

państwowymi na przykładzie Archiwum UAM 
15.00 – 15.30 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji




