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Program obchodów
I Dnia Archiwisty
w ramach projektu:
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Zostań rodzinnym archiwistą

Sala Konferencyjna
12:00 Inauguracja
Prowadzący: Henryk Krystek, Beata Karwalska
Wprowadzenie do projektu Archiwa Rodzinne  
Niepodległej oraz zaprezentowanie strony interneto-
wej poświęconej tej koncepcji. Zaznajomienie  
z elektronicznym poradnikiem poświęconym  
archiwom rodzinnym. Zapoznanie z informacjami  
na temat punktów konsultacyjnych zorganizowanych  
w archiwach państwowych.
Uroczyste uhonorowanie archiwistów rodzinnych, 
czyli ambasadorów archiwów rodzinnych.

13:00 Ocalić od zapomnienia, czyli co warto  
wiedzieć o genealogii
Prowadzący: Mariusz Jankowski
Prelekcja poświęcona genealogii, na której omówio-
ne zostaną podstawowe zasady prowadzenia  
poszukiwań genealogicznych, dopełnione przedsta-
wieniem zasadniczych źródeł archiwalnych niezbęd-
nych do poznania historii przodków.

Pracownia Digitalizacji
14:00 Zatrzymać czas, czyli co warto wiedzieć  
o skanowaniu
Prowadzący: Małgorzata Kaczmarek
Zademonstrowanie technik digitalizacyjnych  
wykorzystywanych w celu zabezpieczania  
bezcennych i unikatowych archiwaliów.

Sala Konferencyjna
15:00 Czas robi swoje, czyli co warto wiedzieć  
o profilaktyce i konserwacji
Prowadzący: dr Przemysław Wojciechowski
Prelekcja na temat odpowiednich warunków, jakie 
trzeba stworzyć archiwaliom, by nie uległy znisz-
czeniu. Informacje wzbogacone pokazem prostych 
technik zabezpieczania akt.

Wycieczka po Archiwum
16:00 Serce Archiwum, czyli co warto wiedzieć  
o magazynach i źródłach archiwalnych
Prowadząca: Elżbieta Rogal
Wycieczka do niedostępnego na co dzień magazynu 
archiwalnego, by zobaczyć przechowywane w nim 
archiwa rodzinne i spuścizny.

Sala Konferencyjna
17:00 Kufry wspomnień, czyli co warto wiedzieć 
o przechowywaniu archiwaliów domowych
Prowadząca: Beata Karwalska
Warsztaty konfekcjonowania archiwaliów znajdują-
cych się w domach. Zademonstrowanie   opakowań 
dostosowanych do przechowywania dokumentów  
i fotografii. Ukazanie sposobów porządkowania  
i opisywania archiwaliów rodzinnych.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Dla ułatwienia zorganizowania I Dnia Archiwisty  
w Archiwum Państwowym w Poznaniu będziemy 
bardzo wdzięczni za zgłoszenie telefoniczne lub  
mailowe swojego udziału w uroczystych obchodach 
(dane kontaktowe na drugiej stronie), do którego 
bardzo zachęcamy, ponieważ warto zostać  
rodzinnym archiwistą!

archiwarodzinne.gov.pl

Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego. 

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach  

Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

Organizator

Projekt realizowany w ramach obchodów 100. rocznicy utworzenia sieci archiwów państwowych objętych:



Archiwum Państwowe w Poznaniu
zaprasza na prelekcje i warsztaty

Kontakt: archiwum@poznan.ap.gov.pl 
   bkarwalska@poznan.ap.gov.pl

Telefon: 61 852-46-01

Startuje projekt  
Archiwa Rodzinne
Niepodległej

Archiwa Państwowe rozpoczynają 
projekt „Archiwa Rodzinne  
Niepodległej”, którego celem jest 
zwrócenie uwagi społeczeństwa  
na unikalną wartość rodzinnych 
pamiątek i aktywne zaangażowanie 
w świętowanie 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

W ramach projektu, 30 września 2019 r.,  
w Dniu Archiwistów, ustanowionym w tym 
roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych, w godzinach popołudniowych 
w każdym archiwum państwowym zaplanowa-
no również warsztaty, gdzie zaprezentowane 
zostaną przez archiwistów m.in. sposoby  
porządkowania i opisywania archiwów  
rodzinnych, techniki samodzielnej konserwacji  
i digitalizacji materiałów archiwalnych, metody 
prowadzenia badań genealogicznych i odczyty-
wania dawnego pisma. 

30.09.2019
godz. 12:00 - 18:00 / wstęp wolny
ul. 23 Lutego 41/43, Poznań

archiwarodzinne.gov.pl
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