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Szanowni Czytelnicy,

oddajemy w Państwa ręce 122 tom „Archeionu” – z wielką przyjemnością i z wiel-
ką nadzieją, że opublikowane w nim prace spotkają się z zainteresowaniem. 

Ze względu na epidemię COVID-19 mijający 2021 r. upłynął w  archiwisty-
ce „hybrydowo” – na coraz większym polu działalności archiwalnej zauważalny 
był stopniowy powrót do stacjonarności, przy jednoczesnym utrzymaniu pew-
nych aspektów funkcjonalności on-line. Widoczne to było m.in. podczas spotkań 
i konferencji poświęconych problematyce archiwistycznej, w których część prele-
gentów i słuchaczy uczestniczyła na miejscu, a część – za pośrednictwem komu-
nikatorów internetowych. 

Tom 122 wprowadza pewne zmiany w wyglądzie rocznika. Prezentujemy Pań-
stwu nowy układ graficzny: odświeżoną okładkę, która odwołuje się do tematu 
wiodącego tomu, oraz nowe rozmieszczenie elementów tekstu. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu publikowane artykuły będą bardziej przyjazne w odbiorze zarów-
no w trybie on-line, jak i w tradycyjnym, papierowym wydaniu.

Tematem wiodącym obecnego tomu są współczesne technologie przechowy-
wania informacji, zapewniające ich długotrwała ochronę. Artykuły dotyczące tej 
problematyki obejmują szerokie spektrum zagadnień: od technologii cyfrowego 
zapisu danych na taśmie światłoczułej, poprzez kodowanie danych w łańcuchu 
DNA, archiwizację stron internetowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji 
i technologii blockchain w archiwistyce, do rozwiązań pasywnych, mających za-
stosowanie w budownictwie archiwalnym. Rozwinięciem problematyki poprzed-
niego tomu jest artykuł poświęcony aspektom prawnym archiwistyki cyfrowej. 

Dział Studia i materiały zawiera prace o różnorodnej tematyce, odzwierciedla-
jącej najnowsze kierunki rozwoju archiwistyki. Znalazły się w nim artykuły do-
tyczące zastosowania technologii informatycznej do rozpoznawania odręcznych 
tekstów dokumentów archiwalnych, koncepcji archiwów afektywnych, przejętej 
z nowej humanistyki nieantropocentrycznej perspektywy archiwistyki czy roz-
woju archiwów biznesowych na świecie. W dziale tym umieszczono także trzy ar-
tykuły będące rezultatem badań współczesnego przedpola archiwalnego. Badań 
prowadzonych niezależnie przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
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oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie, wyróżniających się prekursor-
skim charakterem i dużą wartością poznawczą dla praktyki archiwalnej. W tomie 
nie zabrakło studium z zakresu tradycyjnego archiwoznawstwa. 

Mamy nadzieję, że artykuły zawarte w  prezentowanym tomie pobudzą na-
szych Czytelników do refleksji nad stanem i  potrzebami polskiej archiwistyki. 
Łamy „Archeionu” są otwarte na polemikę i dyskusję. Dyskurs naukowy, nie tyl-
ko w  formie wymiany opinii, ale wręcz zderzenia poglądów, jest potrzebny do 
rozwoju każdej dyscypliny naukowej. 

W przyszłorocznym wydaniu czasopisma planujemy kontynuować tematykę 
nowej generacji nośników informacji, zapewniających ich długotrwałe przechowy-
wanie. Będziemy także podtrzymywać – zainicjowany w obecnym tomie – wątek 
archiwizacji stron internetowych, będący przedmiotem niezwykle interesujących 
dyskusji podczas odbywającego się w Warszawie w listopadzie 2021 r. pierwsze-
go Forum Archiwizacji Zasobów Polskiego Internetu.  Łamy przyszłorocznego 
„Archeionu” zamierzamy otworzyć dla analiz i opracowań poświęconych szeroko 
rozumianej problematyce zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, 
w tym systemom klasy EZD, selekcji i wartościowaniu dokumentów elektronicz-
nych oraz ich przekazywaniu do zasobu archiwów państwowych. Zapraszamy  
Autorów do współpracy. 
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