
Pokazali niedostępne 
miejsca w szczecińskim 

archiwum [wideo]:

XV-wieczna Biblia, gazeta szczecińska, 
którą czytano prawie 300 lat temu, 

przepiękne zabytkowe meble czy ponad 
100-letnie półki magazynowe. Archiwum 

Państwowe w Szczecinie pełne jest 
historycznych smaczków i rarytasów.

Tylko raz w roku oprowadzają po tym miejscu

Dodane: 08 Czerwca 2015, 09:10
Zaktualizowane: 11 Czerwca 2015, 04:27

Archiwum Państwowe w Szczecinie 

Będzie można zwiedzić niedostępne na co dzień magazyny archiwalne, w których przechowywany jest kilkunastokilometrowy pomorski zasób historyczny i obejrzeć dawne, 

oryginalne dokumenty pergaminowe. Zaplanowano też projekcje filmów o tematyce morskiej. Archiwum Państwowe w Szczecinie zaprasza na obchody Międzynarodowego 

Dnia Archiwów. 

Gmach przy ul. Św. Wojciecha 13 wybudowano ponad 100 lat temu specjalnie na potrzeby ówczesnego niemieckiego archiwum miejskiego. Od tamtej pory budynek nadal pełni tę samą funkcję, 
a na tych samych magazynowych półkach niezmiennie leżą archiwalne dokumenty. Jak ponad 100-letni magazyn wygląda dzisiaj, będzie można zobaczyć już w najbliższy wtorek, 9 czerwca. 
Archiwum Państwowe w Szczecinie zaprasza do siebie z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.

W godz. 10:00 – 18:00 będzie można nie tylko zajrzeć do magazynu archiwalnego, w którym przechowywane są kilkunastokilometrowe pomorskie 
zasoby historyczne, ale również zwiedzić bibliotekę archiwalną i obejrzeć filmy o tematyce morskiej. Będzie także okazja, by przyjrzeć się 
najstarszym oryginalnym dokumentom pergaminowym i cymeliom z zasobu szczecińskiego archiwum. Dokumenty będą prezentowane w sali B. im. 
Tuhana-Taurogińskiego.

Pokazy filmów oraz zwiedzanie pomieszczeń archiwalnych odbywać się będą co godzinę, począwszy od godz. 10.00.

W tych godzinach w cenach promocyjnych będzie można nabyć też publikacje Wydawnictwa Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument”.

Dzień później, także z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach odbędzie się spotkanie 
z archiwistami. Wykłady o roli archiwów w zachowaniu pamięci i jej podtrzymywaniu wygłoszą m.in. Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego 
w Szczecinie i Zbigniew Stanuch z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Początek spotkania o godz. 16:30, wstęp wolny.
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