
Międzynarodowy
Dzień Archiwów

w Poznaniu

2016

POZNAŃXII Forum Wielkopolskich
Konserwatorów Papieru i Skóry

"Jak uratować archiwalia i książki przed 
destrukcją w sytuacjach kryzysowych?"
Termin: 16 czerwca 2016 (czwartek), 
godziny: 9:30 – 16:00.
Miejsce: Archiwum Archidiecezjalne w Pozna-
niu, ul. Ks. I. Posadzego 2.

Program:
g. 9.30  Otwarcie Forum:
 - ks. mgr Roman Dworacki - dyrektor Archiwum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu,
- mgr Henryk Krystek - dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu, 
- dr Przemysław Wojciechowski - moderator 
Forum
g. 9.45  Pożar w archiwum - wykład i prezenta-
cja dr Przemysława Wojciechowskiego (Archi-
wum Państwowe w Poznaniu)
g. 10.00  Zasady postępowania i harmonogram 
działań ratujących materiały archiwalne 
i książki w sytuacjach kryzysowych – wykład 
i prezentacja mgr Krzysztofa Norkiewicza
g 10.30  Woda w archiwum. Z doświadczeń 
Archiwum Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – 
wykład i prezentacja mgr Anny Domalanus 
(kierownika Archiwum UAM)
g. 11.00 Józef Przesławski (1886-1949)  
- introligator, społecznik i pasjonat – wystawa 
i wystąpienie Karola Przesławskiego o założy-
cielu Cechu Introligatorów w Poznaniu 
(w 130 rocznicę urodzin)

ok. g. 11.20 – 11.50 przerwa  (poczęstunek)

g. 11.50 Określenie potencjalnych zagrożeń  
zbiorów w magazynach archiwalnych – ćwiczenia 
uczestników Forum w grupach
g. 12.20 Ratowanie akt i książek zalanych przez 
wodę - ćwiczenia praktyczne w grupach 

ok. g. 16.00 Zakończenie Forum – podsumowanie



KONKURSY dla Fotografów 
Amatorów i Archiwistów Rodzinnych 

W tym roku Archiwum Państwowe w Poznaniu  
(dalej: APP) przygotowało dwa konkursy. Już po raz 
czwarty zapraszamy do udziału i przesyłania prac 
na konkurs fotograficzny, którego tematem tym 
razem jest hasło: „Archiwum żywe”. Natomiast po 
raz drugi zachęcamy do udziału w konkursie  dla 
archiwistów rodzinnych pn. „Najciekawszy doku-
ment w mojej rodzinie”.

Konkursy skierowane są do Fotografów Amatorów 
oraz Archiwistów Rodzinnych. Intencją organizato-
rów jest popularyzacja archiwum, jako instytucji 
gromadzącej i udostępniającej dziedzictwo kultury 
narodowej, instytucji nowoczesnej, otwartej na 
potrzeby użytkowników, dysponującej stosownym 
sprzętem technicznym, który tę rolę społeczną           
i kulturalną ułatwia. Każdy uczestnik może nade-
słać do 3 prac. Fotografie oraz skany dokumentów 
winny być przesłane, na adres e-mail: 
mda2016@poznan.ap.gov.pl 
z podaniem tematu: MDA 2016 oraz tytułu pracy 
(w e-mailu). Termin nadsyłania prac mija 21 czerw-
ca 2016 r. Prace będą zamieszczone na profilu 
Facebook APP oraz na stronie internetowej APP. 
Umożliwi to głosowanie internautom na zdjęcia       
i wyłonienie laureatów nagrody publiczności. 
Nagrodzeni zostaną autorzy tych fotografii, które 
zbiorą najwięcej „polubień”.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II         
i III miejsca oraz nagrodę publiczności w konkursie 
dla fotografów. Wręczenie nagród nastąpi                  
24 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w APP podczas 
spotkania poświęconemu projektowi „Archiwa 
rodzinne”.

Regulaminy konkursów na stronie:
www.poznan.ap.gov.pl, 
www.facebook.com/APPoznan.

POPOŁUDNIE w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu 

Miejsce: 
siedziba Archiwum Państwowego 
w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43

Termin: 
24 czerwca 2016 r. (piątek) 
godziny: 14:00–17:00

1. Otwarcie wystawy pt. „POZNAŃSKI 
CZERWIEC 1956 – W 60 ROCZNICĘ”
komisarze: 
Monika Proniewicz i Grażyna Zaliwska
(godz. 14:00 – 15:00, hol Archiwum),

2.   IV Konkurs Fotograficzny dla Fotogra-
fów Amatorów, pt. „Archiwum żywe”
ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród 
(godz. 15:00-15:25, sala konferencyjna),

3.  II Konkurs dla Archiwistów Rodzin-
nych, pt. „Najciekawszy dokument               
w mojej rodzinie”
ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród 
(godz. 15:25-15:50, sala konferencyjna),

4.   Informacja o akcji (projekcie) 
„Archiwa Rodzinne” 
oraz prelekcja 
pt. „Z albumów, szuflad, strychów i nie 
tylko…, czyli jak tworzyć archiwum 
rodzinne”
Beata Karwalska, Elżbieta Rogal 
(godz. 15:50-17:00, sala konferencyjna).

ARCH-EURO 2016
Turniej piłki nożnej 

Miejsce: 
kompleks boisk sportowych Wojskowego 
Klubu Sportowego „GRUNWALD” Poznań, 
ul. Promienistej 27

Termin: 
4 czerwca 2016 r. (sobota) 
godziny: 9:00–15:00

Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Archi-
wum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz Insty-
tutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu 
organizują po raz piąty turniej piłki nożnej. 

Tegoroczna edycja, analogicznie jak w 2012 
roku, przybrała nazwę ARCH-EURO. W tym roku 
udział w turnieju zapowiedziały reprezentacje 
następujących instytucji: Archiwum Archidiece-
zjalne  w  Poznaniu,  Archiwum  Państwowe          
w Poznaniu , Archiwum Państwowe we Wrocła-
wiu, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 
Biblioteka Raczyńskich  w  Poznaniu,  Narodowe  
Archiwum Cyfrowe w Warszawie,  Instytut  
Pamięci  Narodowej Oddział w Poznaniu, Zakład 
Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu.

Bezpośrednio po zakończeniu części sportowej, 
na terenie przyległym do stadionu WKS „GRUN-
WALD” w Poznaniu, odbędzie się spotkanie 
integracyjne uczestników turnieju – PIKNIK 
ARCHIWALNY.


