Archiwum Państwowe w Warszawie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ARCHIWÓW
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ARCHIWÓW
XI WARSZAWSKI PIKNIK ARCHIWALNY
9–12 CZERWCA 2021

PROGRAM ONLINE
ZWIEDZANIE
Zwiedzamy Archiwum na Krzywym Kole — wirtualna wycieczka po archiwum
„Z rodziną najlepiej wychodzi się na …….. zdjęciach!!!” — wystawa

KONKURSY EDUKACYJNE
(z nagrodami w postaci gadżetów i książek wydanych przez Archiwum Państwowe w Warszawie)
●

„Dawne warszawianki — co o nich wiesz?”

●

„Co wiesz o Warszawie dawnej i współczesnej?”

DLA NAJMŁODSZYCH
●

„Kolorowanki”

KONSULTACJE
„Domowa szuflada” — porady dotyczące prowadzenia i porządkowania archiwów rodzinnych, a także
dotyczące ich konserwacji
„Z genealogią na Ty, czyli jak odnaleźć własne korzenie” — porady dotyczące prowadzenia badań
genealogicznych, w szczególności w Archiwum Państwowym w Warszawie
„Igła w stogu siana, czyli jak należy poruszać się w archiwum, żeby coś w nim znaleźć”
udzielamy porad i konsultacji od środy 9.06 do piątku 11.06. w godzinach 10.00–17.00 pod numerami telefonów:
604 685 751
662 961 567
oraz pod adresem:
edukacja@warszawa.ap.gov.pl
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PROGRAM STACJONARNY
12 CZERWCA 2021, PAŁAC STASZICA, SALA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA,
w godzinach: 11.00–16.00
„Z rodziną najlepiej wychodzi się na …….. zdjęciach!!!” —wystawa – wystawa pokazująca polską rodzinę z
końca XIX w. i początku XX w. , a w szczególności miejsce w niej kobiety.
****
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZYCH ODDZIAŁÓW ZAMIEJSCOWYCH:
w OTWOCKU, ul. Górna 7
9 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00–15.00
konsultacje genealogiczne dla genealogów początkujących i zaawansowanych — podczas spotkania będzie
można uzyskać pomoc w zakresie odczytania metryk, podpowiedzi gdzie i jak szukać informacji o przodkach, od
czego zacząć przygodę z genealogią, wymienić poglądy na temat sposobów gromadzenia i przechowywania
uzyskanych informacji; nie trzeba się wcześniej zapisywać ani zapowiadać
prezentacja materiałów z archiwów rodzinnych — Zbiór Haliny Karczewskiej Zasadzińskiej jako przykład
dokumentów rodzinnych przekazanych do zasobu archiwum (na zawartość zbioru składają się dokumenty
biograficzne, świadectwa szkolne, dokumenty legitymacyjne, korespondencja prywatna oraz fotografie)
wystawa „Umówiłem się z nią na dziewiątą…, czyli o rozrywkach przedwojennej Warszawy” — wystawa
prezentuje, na przykładzie ponad 120 fotografii i grafik oraz relacji i wspomnień, ofertę kulturalną i rozrywkową
przedwojennej Warszawy.
dla dzieci: układanie megapuzzli i kolorowanie grafik
w MŁAWIE, ul. Narutowicza 3
12 czerwca 2021 r. w godzinach 11.00–18.00
Przed siedzibą oddziału
– namiot dla najmłodszych z puzzlami, krzyżówkami oraz wydrukami drzew genealogicznych;
– wystawa planszowa „Mława — wczoraj i dziś”

W siedzibie oddziału:
●
●
●
●

punkt konsultacyjny dla rodzinnych archiwistów,
prezentacja najciekawszych akt z zasobu, umieszczonych w gablotach, w czytelni oddziału;
prezentacja nagrania APW ArcHistorie:Dar;
przekazanie domowego archiwum do zasobu przez Darczyńcę.
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