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Sprawozdanie z działalno ci
Sekcji Archiwistów Samorz dowych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
za rok 2005
W roku sprawozdawczym Sekcja uczestniczyła w nast puj cych konferencjach:
I. Konferencja szkoleniowa “Archiwa samorz dowe wczoraj i dzi w 15 – lecie Samorz du”,
zorganizowana przez Oddział Wojewódzki SAP we Wrocławiu, w dniach 23 – 25 maja
2005 roku we Wrocławiu.
Głównym przedmiotem zainteresowania uczestników spotkania były problemy
zwi zane z rol i miejscem archiwów samorz dowych w Polsce oraz współczesnej
Europie. Zasadnicze referaty w tej sprawie wygłosili: dr Andrzej Biernat, dr Krzysztof
Stryjkowski, dr Krzysztof Ko ciela ski, dr Jarosław Porazi ski oraz dr Zbigniew
Pustuła.
Działalno i organizacj archiwów wrocławskich zaprezentowali mgr Halina Okólska,
prof. Ro cisław erelik oraz dr Leonard Smołka. Na temat problemów dotycz cych
pragmatyki pracy archiwistów wypowiedzieli si mn. : mgr Eugeniusz Borodij i prof.
Halina Robótka. Referaty dotycz ce archiwów samorz dowych wygłosili równie
członkowie Sekcji, mgr Maciej Jasi ski oraz mgr Dariusz Dobrowolski.
II. Ogólnopolskie seminarium archiwalne “Materiały archiwalne w jednostkach
organizacyjnych” zorganizowane przez Sekcj Archiwistów Zakładowych SAP, w dniach
21 – 22 czerwca 2005 roku w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyła mn. mgr Agnieszka
Paj kowska, która przedstawiła problemy dotycz ce elektronicznego obiegu
dokumentów oraz ewidencjonowania zasobu archiwalnego na przykładzie Urz du
Miejskiego w Poznaniu.
III.
II Zjazd Sekcji Archiwistów Samorz dowych SAP, zorganizowany przez
sekcj przy współudziale Archiwum Urz du miasta stołecznego Warszawy, w dniach 2
– 3 grudnia 2005 roku w Warszawie. W trakcie spotkania jego uczestnicy wybrali stałe
władze sekcji i przyj li ogólny program działania sekcji. Ponadto mgr Agnieszka
Paj kowska z Poznania, przedstawiła obecnym elektroniczny system obiegu
dokumentów LOTUS NOTES funkcjonuj cy w macierzystym Urz dzie Miasta w
Poznaniu, natomiast prof. Andrzej Biernat omówił zagadnienia zwi zane z projektem
nowej ustawy archiwalnej.
Obecna na posiedzeniu dr Hanna Krajewska przedstawiła informacj o planowanej na
18 – 20 maja 2006 roku w Warszawie Europejskiej Konferencji nt. “Archiwista: zawód
przyszło ci w Europie”.
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W chwili obecnej ankiet archiwisty samorz dowego zło yło 17 osób.
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