Lublin, 6.09.2021

Archiwum Państwowe w Lublinie
ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt.

Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny.
Ludzie, instytucje, dokumentacja
która odbędzie się w Lublinie w dniach 2-3 grudnia 2021 r.

Tradycje archiwalne Lublina i Lubelszczyzny są bardzo bogate. Swoją metryką sięgają
czasów średniowiecza, kiedy na tych terenach zaczęła tworzyć się hierarchia urzędów
ziemskich i wraz z nią szlacheckie sądownictwo stanowe, zaczęły powstawać miasta lokowane
na prawie niemieckim, pojawiały się pierwsze zakony, a możne rody organizowały zarząd nad
posiadanymi dobrami ziemskimi. Specyfika dróg rozwoju terytorium określanego
współcześnie mianem Lubelszczyzny wynikała także z faktu istniejących tu do przełomu XVIII
i XIX w. kilku jednostek administracyjnych: województwa lubelskiego, części województwa
bełskiego i części ziemi chełmskiej, zróżnicowanych etnicznie, religijnie oraz w niektórych
przypadkach prawnie. Funkcjonujące w takich warunkach instytucje, działalność pojedynczych
osób i wspólnot, także nadzór nad majątkami, doprowadziły w ciągu kolejnych stuleci do
powstania bogatej spuścizny dokumentacyjnej, która jest częścią dziedzictwa kulturowego
regionu.
Celem organizowanej konferencji jest naukowa refleksja nad historycznym i
współczesnym dziedzictwem dokumentacyjnym Lublina i Lubelszczyzny oraz nad sposobami
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postępowania z nim, ukierunkowanymi nie tylko na dogłębne poznanie i opracowanie, ale także
powszechne udostępnianie. Możliwości jakie rodzą się w tym zakresie w związku z rozwojem
nowoczesnych technologii powodują, że instytucje przechowujące archiwalia mają w tym
procesie szczególną rolę do odegrania.
Proponujemy, aby tematyka przygotowanych referatów dotyczyła dokumentacji i jej
twórców działających, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie. Spuścizna ta, jako
dziedzictwo historii regionu znajduje się pod szczególną opieką archiwów państwowych i
kościelnych, bibliotek i muzeów, ale nierzadko jest także przechowywana w zbiorach
prywatnych. Interesują nas więc zasoby tych instytucji i osób oraz ich działania zmierzające do
zachowania posiadanych archiwaliów dla kolejnych pokoleń oraz ich udostępniania.
Wiele archiwaliów przetrwało do naszych czasów dzięki wybitnym ludziom,
posiadającym szczególną wrażliwość na dokumenty przeszłości, wykraczającą niejednokrotnie
poza konieczność realizacji codziennych obowiązków. W galerii archiwistów, muzealników i
bibliotekarzy Lublina i Lubelszczyzny znajdziemy wiele takich postaci, których wkład w
zachowanie dziedzictwa archiwalnego warto przybliżyć współczesnym. Interesują nas ponadto
zagadnienia związane z kształtowaniem się świadomości archiwalnej, w tym przemian w
używanej terminologii, kultury dokumentacyjnej i potrzeb związanych z archiwizowaniem.
Traktujemy je jako procesy niezbędne na drodze do uzyskania pełnej świadomości znaczenia
spuścizny archiwalnej.
Rozwój nowych technologii związanych z cyfrowym kopiowaniem materiałów
archiwalnych to współczesne wyzwania stojące przed instytucjami przechowującymi
dokumentację historyczną. Chcielibyśmy przyjrzeć się dotychczasowemu dorobkowi i
potrzebom w zakresie digitalizacji archiwaliów, poszukując odpowiedzi na pytanie o rolę
archiwów, bibliotek i muzeów Lublina i Lubelszczyzny w procesie ich powszechnego
udostępniania.
Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, archiwistów, muzealników i
bibliotekarzy, którzy na co dzień stykają się z przedstawionymi problemami oraz inne osoby
badające i poznające zagadnienia z zakresu dziedzictwa archiwalnego regionu.
Zgłoszenia do udziału w konferencji na załączonym do niniejszego pisma formularzu
wraz ze streszczeniem wystąpienia (do 1000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać do dnia
30 września 2021 r., pocztą elektroniczną, na adres promocja@lublin.ap.gov.pl. O włączeniu
referatu do programu konferencji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.
W sprawach dotyczących konferencji prosimy kontaktować się z jej sekretarzem, dr.
Robertem Jopem z Sekcji prac naukowych i wydawniczych oraz popularyzacji Archiwum
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Państwowego w Lublinie (e-mail: robert.jop@lublin.ap.gov.pl, tel. 81 528 61 46; tel. kom.:
538 633 640).
W związku z sytuacją pandemiczną organizatorzy konferencji zakładają możliwość
przeprowadzenia obrad w formie zdalnej lub hybrydowej (forma tradycyjna + on-line).
Informacje w tej sprawie będziemy przekazywali Państwu na bieżąco.
Organizatorzy konferencji planują wydanie materiałów pokonferencyjnych drukiem.
Zapraszamy do udziału w konferencji.

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Lublinie
dr Piotr Dymmel
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Sekretarz konferencji:
dr Robert Jop
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