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Wstęp

W październiku 2003 r. na kierunku historycznym w Instytucie
Historii ówczesnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach uruchomiono specjalność archiwistyka, która nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj i cieszy
się niesłabnącym powodzeniem studentów. Aktywność kadry, studentów i absolwentów tej specjalności oraz pracowników miejscowych
archiwów (państwowego, uczelnianego, diecezjalnego) dała początek środowisku, które określić można mianem „archiwistyki siedleckiej”, rozpoznawalnej w polskim środowisku archiwalnym. Nasi absolwenci pracują
w archiwach ministerstw i centralnych urzędów państwa, w archiwach
państwowych i zakładowych, w strukturach Instytutu Pamięci Narodowej, terenowej administracji państwowej i samorządowej, muzeach i instytucjach kultury.
Warto nadmienić, że minione 15-lecie to również czas widocznych gołym okiem dynamicznych zmian zachodzących w dziedzinie
archiwalnej. Ich wynikiem jest – co zrozumiałe w tej sytuacji – aktywność
w zakresie metodyki oraz teorii archiwalnej. Z wolna wykluwa się również zarys archiwozofii – nowej nauki w łonie archiwistyki, której podwaliny wykuwane były również w siedleckim środowisku naukowym.
Tymczasem archiwoznawstwo – można odnieść takie wrażenie – zostało
nieco na bocznym torze. Świadczy o tym chociażby mniejsza reprezentacja archiwoznawczej tematyki na łamach czasopism naukowych w Polsce
w minionym okresie.
Prezentowane wydawnictwo to próba odwrócenia tej tendencji,
pobudzenia na nowo tej jakże istotnej sfery zainteresowań badawczych
i sposobność do szerszego zaprezentowania efektów badań archiwoznawczych aktywnym w tej materii naukowcom. Zaproponowaliśmy
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badaczom współpracującym z siedleckim środowiskiem naukowym
i archiwalnym przypomnienie jej znaczenia dla kondycji polskiej archiwistyki, a poprzez to włączenie jej, na równych prawach z pozostałymi
dziedzinami nauki o archiwach, na nowo do obiegu naukowego. W rezultacie powstała próba monograficznego opisania obecnego oblicza krajowych archiwów i współczesnych wyzwań archiwistyki.
Wpisując naszą małą uczelnianą rocznicę w jubileusz 100-lecia
archiwów państwowych, prezentujemy serię studiów archiwalnych, które składają się na Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki. Ich
tematyka dotyka zarówno nauki archiwalnej, jak i zagadnień praktycznych, gdyż dotyczą prawa archiwalnego, wspomnianego wyżej archiwoznawstwa, teorii archiwalnej, metodyki archiwalnej, wreszcie elementów
filozofii archiwistyki oraz rysujących się nowych kierunków, w których
nauka o archiwach będzie w najbliższych latach podążać.
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