PROGRAM

KONFERENCJI

VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne

„Pogranicza archiwistyki”
7 – 8 grudnia 2017 r.
Toruń, Collegium Humanisticum UMK, ul. Bojarskiego 1

I DZIEŃ OBRAD
czwartek, 7 grudnia
8.30 rejestracja uczestników
9.00 – 11.00 obrady plenarne – sala C 0.39
Waldemar Chorążyczewski (UMK), Wiesława Kwiatkowska (UMK), Pogranicza archiwistyki a jej istota
Wojciech Piasek (UMK) Archiwistyka czy archiwistyki? Uwagi na marginesie współczesnej tożsamości dyscyplinarnej
Monika Cołbecka (UMK), Magdalena Wiśniewska-Drewniak (UMK) O metodach badawczych stosowanych w archiwistyce
Wojciech Woźniak (NDAP) Od FoxPro do machine learning – na pograniczu archiwistyki i informatyki
11.30 – 13.30 obrady w sekcjach
sala AB 0.08 „Archiwizacja Internetu”
sala C 0.39
Magda Gałach (NDAP) „Archiwizacja Internetu” – spojrzenie okiem archiwów
Paweł Gut (AP w Szczecinie, Akademia Pomorska w Słupsku) Nauki
pomocnicze i nauki wspomagające opracowanie archiwaliów nowożytnych i najnowszych.
Adrian Trzos (UAM), Wiktor Werner (UAM) Problemy i wyzwania związane
Interdyscyplinarność wiedzy i umiejętności archiwisty
z archiwizacją aktywności instytucji publicznych w mediach społecznościowych
Marcin Hlebionek (UMK), O opracowaniu materiałów sfragistycznych w archiwach
Bartłomiej Konopa (UMK) Archiwa Internetu – nowy przedmiot zainteresowania
państwowych
archiwistyki?
Marcin Frąś (UMK) Na drodze do poznania topografii małego miasta, czyli o związku
Marcin Wilkowski (LaCH UW) Event harvesting – cele i metody dokumentowania
archiwistyki z geografią historyczną
bieżących wydarzeń w archiwach Webu
Adrian Cieślik (UPJPII w Krakowie) Archiwistyka w służbie historii regionalnej
14.30 – 16.30 obrady w sekcjach
sala AB 2.16
sala C 0.39
Marcin Wilkowski (LaCH UW) Warsztaty z podstaw archiwizacji mediów
Marcin Smoczyński (UMK) Amerykańskie i polskie początki zarządzania
społecznościowych
dokumentacją
(limit miejsc – obowiązują zapisy)
Piotr Romanowski (UPH w Siedlcach) Początki zarządzania dokumentacją na
przykładzie instrukcji kancelaryjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 19181939
Wprowadzenie do metod pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych
i zasobów Twittera i Facebooka. Kluczem dla kwerend warsztatowych będą
Piotr Falkowski (AP w Bydgoszczy) Modernistyczna dokumentacja masowa a
wybrane bieżące wydarzenia polityczne lub współczesne zjawiska społeczne.
współczesny użytkownik Archiwum
Na tweety i posty na publicznych grupach facebookowych spojrzymy jak na
Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (UAM) Logistyka archiwalna – nowa czy całkiem
źródła historyczne i materiały archiwalne.
stara dziedzina archiwistyki?
17.00 – 19.00 obrady plenarne
Justyna Soliwoda (NAC) Systemy informatyczne w archiwach państwowych. Przedsięwzięcia, doświadczenia i plany
Anna Laszuk (NDAP) Dyplomatyczna informatyka - wokół dokumentu elektronicznego
Tomasz Czarnota (UMCS) Odniesienia filozoficzne w archiwistyce
Wanda Krystyna Roman (UMK) Kulturowe oblicza archiwistyki

II DZIEŃ OBRAD
piątek, 8 grudnia
9.00 – 11.00 obrady w sekcjach
sala AB 0.08
sala C 0.39
Piotr Józefiak (UAM) Wkład Franciszka Paprockiego w budowę poznańskiej
Tomasz Matuszak (AP w Piotrkowie Tryb.) Informacyjne potrzeby społeczeństwa
archiwistyki
a działalność archiwów państwowych. Stan obecny i perspektywy
Bartosz Drzewiecki (UP KEN), Anna Pieczka (UP KEN) Wzmocnienie roli
Marlena Jabłońska (UMK) Komunikacja na obrzeżach archiwistyki?
nauk o informacji w dydaktyce archiwistyki – próba oceny funkcjonowania kierunku
Hubert Mazur (UP KEN) Archivpädagogik – na pograniczu archiwistyki i dydaktyki
studiów Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka na Uniwersytecie
Magdalena Niedźwiedzka (UP KEN) Archiwistyka i filmoznawstwo. Próba
Pedagogicznym w Krakowie po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia
charakterystyki archiwisty filmowego
Katarzyna Pepłowska (UMK) Co o archiwach cyfrowych wiedzą studenci archiwistyki
i zarządzania dokumentacją?
Kamila Biernat (AAN) Narodziny archiwistyki cyfrowej – połączenie nauki
humanistycznej ze światem nowoczesnych technologii
11.30 – 13.30 obrady w sekcjach
sala AB 0.08
sala C 0.39
Agnieszka Zięba (UMK) Historyczne i współczesne taśmy klejące w naprawach
Magdalena Biniaś-Szkopek (UAM) Dwie żony, trzech mężów i konkubiny w
uszkodzeń materii archiwalnej
Polsce wieku XV? Co kryją księgi wpisów ukryte w archiwach kościelnych i kto potrafi to
jeszcze przeczytać?
Mateusz Zmudziński (UMK), Agnieszka Zięba (UMK) Współpraca
archiwisty i konserwatora dzieł sztuki w służbie ochrony zasobu archiwalnego
Krzysztof Syta (UMK) XVII-wieczne rejestry archiwalne z Archiwum Tarnowskich
z Dzikowa jako źródło archiwalne i historyczne
Marek Konstankiewicz (UMCS) Znaczenie problematyki prawnej dla archiwistyki
Roman Majka CSMA (Archiwum Generalne Zgromadzenia Św. Michała
Tatsiana Hiarnovich (BUP w Mińsku) Kryzys społeczno-kulturowy jako czynnik
Archanioła) Formy kancelaryjne powstałe w kancelariach zgromadzeń zakonnych
rozwoju prawa archiwalnego
Agnieszka Rosa (UMK), Kamila Siuda (UMK) Archiwistyka a archiwa
etnologów
14.30 – 17.00 obrady plenarne – sala C 0.39
Larysa Levchenko (AP w Mikołajowie, Uniwersytet Czarnomorski) Images of Archives in the future: characteristics from the past and the present
Aliaksandr Bialiauski (BUP w Mińsku), Aleksander Prudnikow (BUP w Mińsku), Kirył Sytsko (IH Akademii Nauk Białorusi) Gramatologia Jacques’a Derridy jako jeden z pogranicznych obszarów
archiwistyki
Piotr Bewicz (UMK) Pogranicza archiwistyki, czyli gdzie? Dwa eseje o archiwum
Wiesław Nowosad (UMK) „Memento mori”
17.00 zamknięcie konferencji

Po każdym wystąpieniu (maks. 20 min.) przewidziana jest dyskusja (ok. 10 min.).

Organizatorzy konferencji:
Zakład Archiwistyki, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownicy naukowi:
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK
dr Agnieszka Rosa

Sekretarze naukowi:
mgr Monika Cołbecka
mgr Kamila Siuda
mgr Mateusz Zmudziński

Strona internetowa konferencji: www.historia.umk.pl/tka/
Fanpage na portalu Facebook: https://www.facebook.com/konfrontacjearchiwalne

