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Panel dyskusyjny 
„Archiwa w przestrzeni publicznej”
 

Godz. 15.00-19.30, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 
Plac Teatralny 1, Sala Kameralna (Sala Andersena), poziom 2
  

Otwarcie panelu:  Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego dr hab. prof. Instytutu Historii PAN Magdalena Gawin. 
 

Moderatorzy: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 
dr Paweł Pietrzyk, dr Agnieszka Rosa (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu).
 

Paneliści: dr hab. prof. Instytutu Historii PAN Magdalena 
Gawin, prof. dr hab. Mirosław Kłusek (Uniwersytet Łódzki), 
prof. dr hab. Krzysztof  Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dyrektor Archiwum 
Państwowego w Lublinie dr Piotr Dymmel, Prezes Fundacji 
im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” Iwona Flis, redaktor 
Andrzej Sowa (Polskie Radio), dziennikarz Krzysztof Plewa.
 

Celem panelu jest ukazanie miejsca i roli archiwów państwowych Celem panelu jest ukazanie miejsca i roli archiwów państwowych 
w przestrzeni publicznej. Archiwa państwowe w Polsce, działając 
nieprzerwanie od 100 lat, pomimo zmieniających się warunków 
politycznych i ustrojowych, zbudowały trwałą pozycję i wyrazistą 
tożsamość, stojąc na straży narodowego dziedzictwa archiwal-
nego. Skutecznie łączą prowadzenie szerokiej działalności 
naukowej i kulturalnej z funkcją urzędu administracji publicznej. 
Współczesne archiwa państwowe są instytucjami jednoczącymi 
szacunek dla tradycji, odpowiedzialność za powierzone dziedzic-
two narodowe oraz otwartość na nowoczesne potrzeby spo-
łeczne i wyzwania nowych technologii. Zmieniający się dziś 
paradygmat archiwów najlepiej można obserwować poprzez ich 
aktywną obecność w przestrzeni publicznej.

Archiwiści od dawna uczestniczą w powszechnych zjazdach histo-
ryków polskich, potwierdzając tradycyjny związek między 
historią i archiwistyką. Tegoroczny zjazd, odbywający się pod 
hasłem „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań”, jest dobrą 
okazją do dyskusji nad współczesnym miejscem archiwum 
w pracy historyka. Na przestrzeni lat zmieniały się potrzeby i ocze-
kiwania środowisk historycznych wobec archiwów. Ważne jest, 
aby poznać ich obecny kształt, związany głównie z wykorzysta-
niem technologii i narzędzi elektronicznych w warsztacie badaw-
czym. 

W ostatnich latach istotnie zmienił się udział archiwów państwo-
wych w przestrzeni publicznej. Archiwa ze swoimi funkcjami 
popularyzatorskimi i informacyjnymi są w niej obecne od 
dawna, podobnie działalność edukacyjna nie jest dla nich 
nowym obszarem działań. Pojawiły się natomiast nowe formy 
i metody aktywności publicznej, nastąpiło też otwarcie na 
bardziej zróżnicowane grupy odbiorców. Wyraźnie powiększyła 
się oferta działalności w przestrzeni publicznej jako odpowiedź 
na społeczne oczekiwania i możliwości współpracy z innymi 
instytucjami.  
 

Tematyka panelu koncentruje się na dwóch zagadnieniach, Tematyka panelu koncentruje się na dwóch zagadnieniach, 
odnoszących się do niezwykle istotnych obszarów aktywności 
archiwów. Pierwsze dotyczy działalności archiwów państwo-
wych w obszarze badań historycznych oraz współpracy archiwi-
stów z historykami i innymi badaczami przeszłości.  Drugie 
zagadnienie obejmuje rolę i znaczenie archiwów państwowych 
wśród instytucji kultury, prowadzących działalność w szeroko 
rozumianej przestrzeni społecznej.

Program panelu:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Sala Kameralna 

Godz. 15.00-16.00
Sesja I. „Historia w archiwach i archiwa w historii. 
Udział archiwów państwowych w rozwoju historio-
grafii polskiej”
  

Referat wprowadzający: dr hab. prof. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu Waldemar Chorążyczewski,  dr hab. prof. 
Akademii Pomorskiej w Słupsku Paweł Gut.
 

Godz. 16.00-16.40 
Otwarcie wystawy „Dokumenty Niepodległej”. Wystawa 
III edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć III edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć 
Świata. Galeria  Mała, poziom 0. 
 

Godz. 16.40-17.00 
Przerwa kawowa
 

Godz. 17.00-18.00
Sesja II. Sesja II. „Przestrzenie w archiwach. Archiwa w prze-
strzeni. Rzecz o obecności archiwów państwo-
wych w świecie i społeczeństwie”

Referat wprowadzający: Zastępca Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych Joanna Chojecka, dr hab. Marlena 
Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
 
 

Godz. 18.00-19.30 
Dyskusja, podsumowanie panelu. 
 

Teksty referatów dostępne na stronie: 
h�p://xxpzhp.umcs.lublin.pl/referaty/


