Wiadomości archiwalne

SZEF ARCHIWÓW POLSKICH W ZAMOŚCIU
W dniu 23 kwietnia w naszym Archiwum przebywał Dr Sławomir Radoń Naczelny Dyrektor Archiwów Polskich. Pan Dyrektor zapoznał się z warunkami
pracy Archiwum i spotkał się z pracownikami Archiwum, a takŜe pozostawił
niezwykle Ŝyczliwy wpis w naszej „księdze pamiątkowej”. Zwiedził takŜe zamojskie Stare Miasto. Była to pierwszy pobyt pana dr Radonia w naszym mieście, a
czwarta na tym szczeblu wizyta w historii Archiwum.

GALERIA
22 marca 2009 r. padła granica pół miliona wyświetleń w Galerii Intenetowej
naszego Archiwum. Oddając do druku „Archiwariusza” licznik Galerii pokazywał
liczbę 703 tys. Obejmowała wówczas 1708 „obrazów” w 6 kategoriach, 28 podkategoriach i 111 albumach. Faktycznie obrazków jest znacznie wiecej, bo często
zdjęcia, dokumenty, plakaty łączone są ze sobą tematycznie.
Sukces galerii jest pochodną czteroletniej juŜ akcji pozyskiwania zdjęć. W ewidencji jest przeszło 14 tys. fotografii, z tych ok. 85% zeskanowanych i czekających
w kolejce do galerii. Do Archiwum, ale jeszcze nie do ewidencji trafiły takŜe setki
zdjęć i tysiące negatywów, które wymagają pobieŜnej chociaŜby identyfikacji.
Od półtora roku trwa nasza współpraca z „Tygodnikiem Zamojskim”, największym periodykiem na terenie Zamojszczyzny. „Tygodnikowi” zawdzięczamy bardziej tradycyjny kontakt z potencjalnymi ofiarodawcami za sprawą cotygodniowych „Zagadek z Archiwum”.

„ZAMOJSKIE ARCHIWUM CYFROWE”.
Z początkiem sierpnia uruchomiliśmy własne „Archiwum Cyfrowe”. W Pracowni Naukowej udostępniony został komputer zawierający archiwalne bazy danych i praktycznie cały zeskanowany zasób (jpg.), w tym oczywiście wszystkie
fotografie. UŜytkownicy mają do dyspozycji wydruk kilkusetstronicowej ewidencji
fotografii. Przeglądanie zdigitalizowanych archiwaliów jest oczywiście nieodpłatne, tak jak i kopiowanie do własnych potrzeb z Galerii Internetowej. Natomiast
kopiowanie fotografii bądź dokumentów z pogłębionego zasobu cyfrowego i o
znacznie wyŜszej rozdzielczości dokonywane jest za odpłatnością.

ARCHIWIŚCI PODCZAS SESJI
Podczas sesji naukowej „Ziemianie w podróŜy” w Muzeum w Kozłówce (8
października 2008 r.) pracownik zamojskiego Archiwum mgr Jakub śygawski
wspólnie z mgr Agnieszką Szykułą (b. pracownik Archiwum) przedstawili referat
„Dziewiętnastowieczny trakt Lwów – Lublin”. W dniach 15 i 16 maja 2009 r. odbyła się w Zamościu konferencja naukowa pt. „Zamojszczyzna w słuŜbie Polsce.
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Ludzie – myśli – czyny” zorganizowana przez Ludowe Towarzystwo NaukowoKulturalne i Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Zamościu. Podczas sesji z
referatami wystąpili pracownicy naszego Archiwum mgr Magdalena KurancSzymczak i mgr Agata Pysiewicz.

NABYTKI
W sierpniu p. Franciszka Czubara przekazała do Archiwum spuściznę po dr
Krzysztofie Czubarze. ZłoŜyło się na nią ok. 2 mb materiałów warsztatowych
związanych z jego historycznymi zainteresowaniami naukowymi i regionalnymi
oraz pracą dziennikarską. Dotyczą one m.in. ordynacji zamojskiej, okupacji i historii najnowszej. Do Archiwum przekazane fotografie z jego zbiorów dotyczące policji i milicji na Zamojszczyźnie oraz czasopisma regionalne z 1 poł. XX w. W najbliŜszym czasie podjęta zostanie ewidencja przekazanych materiałów.
Z innych materiałów pozyskaliśmy do naszej Kolekcji plakatów filmowych
kolejnych 17 plakatów filmowych. Do zespołu Akta osób i rodzin trafiły m.in. dokumenty od warszawskich rodzin po kilku znanych zamościanach (Tomasz Czernicki, Kopcińscy, Jan Marchwieński), wartościowy album z fotografiami Antoniego Rychela (zm. 1943), listy z Wronek i Rawicza Bazylego Stepanienki sądzonego
w głośnej, sprowokowanej przez UB „sprawie lubelsko-zamojskiej”, cenny drzeworyt barwny Feliksa Podobińskiego (przekazała p. BoŜena Mąkosa-Smutniak).

WYRÓśNIENIE DLA DYREKTORA
W Zamościu ustanowiona została nagroda Zamojska Osobowość Roku MORANDO 2008. Przyznało ją jury złoŜone z rektorów trzech zamojskich uczelni,
przedstawicieli trzech lokalnych mediów oraz jednym głosem wynikłym z plebiscytu wśród społeczności internetowej. Pierwszą, historyczną statuetkę w dniu 24
stycznia 2009 r. wręczył Patron Honorowy Nagrody Marcin Zamoyski Prezydent
Miasta Zamościa. Laureatem pierwszej edycji „Moranda” został Andrzej Kędziora
dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu.
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