Archiwum Państwowe w Kielcach

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum
Państwowym w Kielcach
W dniu 9 czerwca, na pamiątkę utworzenia w 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W obecnym, 2017 roku, Archiwum Państwowe w Kielcach wraz
ze swym Oddziałem w Sandomierzu oraz Archiwum Diecezjalnym w Kielcach zainaugurowało wspólny: „Dzień
Otwarty."

W programie uroczystości znalazło się zwiedzanie niedostępnych na co dzień magazynów archiwalnych oraz
budzących zawsze żywe zainteresowanie: pracowni konserwacji i digitalizacji, gdzie można było również uzyskać
praktyczne porady na temat zabezpieczania zbiorów rodzinnych.
Do dyspozycji odwiedzających był również czynny Punkt Obsługi Klienta, gdzie można było uzyskać porady w zakresie
prowadzenia poszukiwań genealogicznych oraz informacje o miejscach przechowywania dokumentacji
osobowo-płacowej zlikwidowanych zakładów pracy.
W siedzibie kieleckiego Archiwum prezentowana była także wystawa: „Sojusznicy,” dotycząca agresji sowieckiej na
Polskę w 1939 roku, współpracy sowiecko-niemieckiej w latach 1939-1941 oraz okupacji wschodnich województw II
Rzeczypospolitej, wypożyczona na tę okoliczność z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. Na tej
wystawie zaprezentowane zostały również materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach.
Zainteresowanym zwiedzającym zaprezentowano również pokaz filmowy prezentujący historię Archiwum od momentu
jego powstania do chwili obecnej oraz charakterystykę wykonywanych przez tę instytucję zadań.
W ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów w AP Kielce odbyły się również warsztaty dotyczące wartościowania
dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej w niepublicznych szkołach wyższych oraz przygotowania i przekazywania
materiałów archiwalnych w świetle przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Kieleccy archiwiści otrzymali też specjalne podziękowania za prowadzoną działalność oraz tort od wieloletniego
użytkownika pracowni naukowej Pana Marka Tomczyńskiego ze Starachowic.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, sandomierski Oddział Archiwum Państwowego w Kielcach również
udostępnił swe magazyny zwiedzającym, a obchodom Międzynarodowego Dnia Archiwówtowarzyszyła również
wystawa prezentująca „Dokumenty dotyczące Marszałka Józefa Piłsudskiego przechowywane w zasobie
Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu”Wystawa ta zorganizowana została dla uczczenia
Marszałka Józefa Piłsudskiego „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków” w związku z obchodzonym
obecnie Rokiem Józefa Piłsudskiego.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów mieszkaniec Sandomierza Pan Daniel Walas – wydawca i redaktor
czasopism poruszających sprawy żeglarstwa przekazał do zasobów biblioteki interesujące egzemplarze archiwalne
wydawanych w Sandomierzu ekskluzywnych periodyków: “Jachting” , Jachting Motorowy”, “Jachty. We're Boating
Together“
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