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Stowarzyszenie Słowackich Archiwistów we współpracy z Archiwum Literatury przy Słowackiej
Bibliotece Narodowej, jak również Archiwum Słowackiej Macierzy (Maticy) oraz Archiwum
Państwowym w Żlinie przygotowują 21 Dni Archiwalne w Republice Słowackiej, jakie odbędą
się w dniach 23-25 maja 2017 r. w miejscowości Martin, położonej w środkowej Słowacji, w
powiecie Żlin. Głównym punktem Dni będzie międzynarodowa konferencja naukowa,
poświęcona spuściznom osób prywatnych od ich pozyskania dla zasobu państwowego po
digitalizację, ze szczególnym uwzględnieniem spuścizn archiwistów z tytułem: „Co nam zostało
po naszych przodkach, a co zostanie po nas?”
Tematyka ta nie jest przypadkowa, gdyż w ostatnim czasie archiwiści słowaccy podjęli na nowo,
prowadzone w latach 2008-2011, prace nad opracowaniem i wydaniem drukiem słownika
biograficznego archiwistów słowackich, który ma być wzorowany na podobnym wydawnictwie
czeskim. Przed ich zakończeniem pragną przedyskutować tę problematykę na możliwie jak
najszerszym forum. Chcąc jednak przedstawić ja na konferencji międzynarodowej postanowili
poszerzyć temat o problematykę spuścizn prywatnych.
Organizatorzy pragną, aby podczas konferencji poruszone zostały następujące zagadnienia:
• terminologia – spuścizny, działalność kolekcjonerska ich twórców - część zespołu czy osobna
kolekcja?
• metodologia porządkowania spuścizn
• działania na rzecz pozyskania zbiorów (w jaki sposób dokumenty z działalności prywatnej
dostają się do archiwów?)
• digitalizacja zbiorów prywatnych
• przyszłość zbiorów prywatnych oraz ich wartość informacyjna
• bezpieczeństwo danych osobowych podczas wykorzystywania zbiorów prywatnych
• potencjał informacji, a możliwości wykorzystania zbiorów prywatnych dla badań historycznych
• spuścizny głównych archiwistów słowackich a kwestia „Słownika biograficznego archiwistów
słowackich”
• życie i dzieło archiwistów w kontekście historii konkretnych archiwów

Przedstawione referaty i dyskusja nad nimi na dać możliwość odpowiedzi na następujące
podstawowe pytania:
1. W jaki sposób radzić sobie ze zbiorami prywatnymi - podstawy teoretyczne i
metodologiczne?
2. Jak postępować przy pozyskiwaniu spuścizn?
3. Jakie istnieją możliwości i ograniczenia wartościowania dokumentów archiwalnych w
spuściznach prywatnych dla nowoczesnych badań historycznych i biograficznych?
W przypadku chęci wzięcia aktywnego udziału w tej konferencji należy skontaktować się do
dnia 15 lutego 2017 r. pod adresem forum.archivarov@gmail.com
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