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OD REDAKCJI

Zapraszając do lektury kolejnego tomu naszego czasopisma, pragniemy 
zwrócić uwagę na jego zawartość treściową, związaną w znacznym stopniu 
z najbardziej aktualnymi wydarzeniami i problemami w funkcjonowaniu dzie-
dziny archiwalnej w Polsce. Wypada nam rozpocząć od informacji, że zgodnie 
z życzeniem Rady Redakcyjnej tom ten dedykowany jest dr. Andrzejowi Bier-
natowi, emerytowanemu zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwo-
wych, w związku z 70. rocznicą urodzin. Wkład merytoryczny i organizacyjny 
Jubilata w funkcjonowanie archiwów państwowych oraz dorobek naukowy sta-
wiają go w rzędzie najbardziej zasłużonych archiwistów i uczestników działań 
na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego. 

Problemy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na funkcjono-
wanie całej dziedziny archiwalnej są od lat przedmiotem ożywionego zaintereso-
wania środowiska, co znajduje odzwierciedlenie także w zawartości merytorycz-
nej „Archeionu”. W przypadku tego tomu tematem wiodącym w tym zakresie 
jest problem retrokonwersji pomocy archiwalnych powstałych w okresach po-
przedzających epokę cyfrową. Wiele łączyło się z tym działaniem dyskusji i pro-
blemów, na temat których wypowiadają się przedstawiciele siedmiu archiwów 
państwowych. Wymiana informacji i doświadczeń w tym zakresie mieć powin-
na istotne znaczenie dla dalszego postępu w naszej działalności informacyjnej 
i udostępnianiu zbiorów. Za ważne z tego punktu widzenia uznać należy także 
teksty mówiące o działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 
2007–2017 oraz współpracy międzynarodowej archiwów na  pograniczu Polski, 
Czech i Niemiec. 

Kolejnym problemem podejmowanym przez autorów aż ośmiu artykułów 
są sprawy związane z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem ar-
chiwów osobowych, spuścizn i kolekcji przechowywanych przez instytucje pa-
mięci. To zbiór zagadnień istotnych dla funkcjonowania instytucji narodowego 
zasobu archiwalnego w naszym kraju. Instytucji, która w warunkach ustroju de-
mokratycznego, stawiającego sobie za cel ograniczanie omnipotencji państwa na 
drodze poszerzania samorządności społeczeństwa, prowadzi do zmiany istnieją-
cej wcześniej relacji między państwowym i niepaństwowym zasobem archiwal-
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nym. W prezentowanym tomie, zgodnie z dotychczasową praktyką Redakcji, nie 
zabrakło także tekstów z zakresu teorii i metodyki archiwalnej, chociaż trudno 
nie dostrzec, iż w odniesieniu do tej problematyki ciągle natrafiamy na trudno-
ści w pozyskiwaniu współpracy z liczniejszym gronem autorów. Dział kolejny 
„Z warsztatu historyka i archiwisty” prezentuje się już okazalej, chociaż i w tym 
wypadku oczekiwania czytelników mogą być nieco większe. Spełniają swoje za-
dania kolejne działy czasopisma „Omówienia i recenzje” oraz „Kronika”. W tym 
ostatnim przypadku czytelnicy otrzymują wiele informacji na temat archiwów 
państwowych, w tym ich działalności naukowej i współpracy międzynarodowej.

Funkcjonowanie czasopism naukowych w warunkach wprowadzanych obec-
nie nowych rozwiązań prawnych w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego 
wymagać będzie zintensyfikowania aktywności całego środowiska. Celem nad-
rzędnym tych starań staje się zapewnienie archiwistyce i historii, naukom hu-
manistycznym w ogóle, uznanego i należycie finansowanego miejsca w życiu 
naukowym. W tych warunkach ponowne zaproszenie do współpracy kierujemy 
do Koleżanek i Kolegów archiwistów, i pracowników wszystkich instytucji pa-
mięci przechowywujących i gromadzących archiwalia oraz ośrodków akademic-
kich i instytutów naukowych podejmujących problemy archiwistyki i historii. 
„Archeion” jako najstarsze czasopismo naukowe wydawane w Polsce przez ar-
chiwa państwowe był, i pozostać powinien, najszerszą płaszczyzną prezentacji 
wyników badań naukowych oraz wymiany doświadczeń przedstawicieli całego 
środowiska.






