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În baza invitaţei adresate de Universitatea “Nicolaus Copernicus” din Torun - Departamentul  
Records Management şi Informare Arhivistică, am avut onoarea să reprezint Arhivele Naţionale şi 
Federaţia Arhiviştilor din România, cu o comunicare, la conferinţa “PR in Archives”, organizată în 
seria “Întâlnirilor arhivistice de primăvară”1, în zilele de 9 şi10 mai a.c. 
Cheltuielile aferente acestei deplasări au fost suportate de Federaţia Arhiviştilor din România, 
organizatorii asigurând cazare şi masă pe perioada evenimentului. 
Participarea la conferinţă s-a făcut pe baza invitaţiei din partea organizatorilor, prin intermediul 
Ambasadei României în Polonia. 
 
Lucrările conferinţei.  9 mai 2008. D-na Marlena Jablonska, profesor în cadrul Facultăţii de Istorie 
şi Arhivistică, având o specializare în PR, a expus aspecte teoretice şi tendinţe pentru activitatea de 
promovare a arhivelor poloneze, aceasta fiind realizată în ultimii opt ani prin intermediul a patru 
genuri principale de acţiuni (enumerate în ordinea frecvenţei): vizite organizate la sediile Arhivelor, 
expoziţii, articole în mass-media şi publicaţii. S-a evidenţiat importanţa comunicării prin dialog, prin 
educaţie (la orele de istorie şi arhivistică), precum şi rolul liderilor de opinie în diseminarea 
informaţiilor pozitive despre arhive. D-na Jablonska va iniţia un curs de PR la Facultatea de Istorie şi 
Arhivistică, începând cu anul universitar 2008/2009. 
Dl. Dariusz Tworzydlo, consilier guvernamental şi profesor de PR la o instituţie de învăţământ 
superior privată, a aprofundat rolul PR în managementul instituţiilor pentru îmbunătăţirea relaţiilor 
acestora cu cetăţenii. Au fost punctate deosebirile esenţiale între PR şi alte activităţi dintr-un registru 
asemănător (publicitatea, propaganda), pe baza unui sondaj de opinie asupra modalităţii în care sunt 
percepute activităţile de PR în rândul publicului larg polonez; din acest sondaj au reieşit numeroase 
confuzii care persistă inclusiv la nivel decizional în diverse instituţii referitoare la necesitatea 
investiţiilor în activităţile de PR. 
La aceste prime două expuneri nu am avut translaţie în limba engleză, informaţiile fiindu-mi accesibile 
numai parţial. 
Dl Jaroslaw Nadolski, specialist la o firmă privată de PR, a prezentat o perspectivă asupra 
posibilităţilor de promovare a arhivelor pe diverse canale de comunicare. A fost subliniată necesitatea 
unei strategii coerente de promovare a imaginii, care să cuprindă analiza SWOT a instituţiei. Dintr-un 
sondaj de opinie realizat de firma respectivă, a reieşit că “punctele slabe” ale Arhivelor sunt, în 
principal, vizibilitatea scazută, cu stereotipice preponderent dezavantajoase, şi nivelul mic al 
remunerării. Din acelaşi chestionar reieşea faptul că cetăţenii consideră meseria de arhivist ca pe una 
foarte interesantă, dar, cu toate acestea, identifică în general arhiviştii cu persoane de vârsta a treia, 

                                                 
1 Universitatea “Nicolaus Copernicus” din Torun este cea mai importanta instituţie de învăţământ superior din nordul 
Poloniei si printre primele cinci cele mai competitive universităţi din această ţară. Universitatea este compusă din 14 
facultăţi, la care studiază peste 40 000 de studenţi; studii doctorale pot fi efectuate în 25 de discipline, iar studii post-
doctorale, în 22 de discipline. În cadrul universităţii funcţionează şi Facultatea de Istorie, care oferă, din anul universitar 
2006/2007, specializare în Arhivistică. 
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eventual pensionari care prestează o activitate suplimentară, ori cu persoane fără iniţiativă şi care, 
probabil, nu au alte perspective de carieră. În cadrul sondajului s-a efectuat şi un test, bazat pe 
relevanţa unui anume tip de instrument de scris pentru genul de persoană care îl utilizează; având de 
ales între câteva stilouri şi creioane mai mult şi mai puţin elegante ori uzate, majoritatea respondenţilor 
au identificat arhivistul cu creionul cel mai scurt şi inestetic. A fost subliniată importanţa emiterii către 
public a unor imagini pozitive despre meseria de arhivist, pentru ca Arhivele să nu mai fie asociate în 
mod aproape exclusiv cu praful din depozite şi cu locaţiile de la subsolul instituţiilor. Trebuie gândite 
acţiuni pe termen scurt şi lung, ca şi o strategie PR pe termen lung, al cărei buget să nu fie prea 
costisitor şi care să includă analiza percepţiilor actuale şi un sistem de monitorizare al activităţilor 
efectuate. O posibilitate simplă şi puţin costisitoare de informare a cetăţenilor interesaţi ar fi includerea 
unui newsletter pe site-urile arhivelor, care poate fi primit prin abonare.  
Dl. Wladyslaw Stepniak, profesor la Universitatea din Torun, arhivist, fost Director General Adjunct 
al Arhivelor Statului din Polonia, a prezentat direcţiile de promovare a arhivelor la nivelul Consiliului 
Internaţional al Arhivelor. A reiterat importanţa programului UNESCO “Memoria lumii” (“Memory 
of the World”) pentru protejarea şi promovarea patrimoniului cutural naţional şi universal, în cadrul 
căruia se acordă o atenţie şi deosebită arhivelor. În Polonia funcţionează un comitet naţional “Memoria 
lumii” încă din 1996, Arhivele având înscrise o serie de documente de importanţă deosebită în acest 
program. La această comunicare nu am avut translator disponibil în limba engleză, drept pentru care 
cea mai mare parte a informaţiilor expuse nu mi-au fost accesibile. 
Dl Waldemar Chorazyczewski, Director Adjunct al Institutului de Records Management şi Informare 
Arhivistică, Universitatea din Torun şi preşedinte al Asociaţiei Arhiviştilor Polonezi, a formulat 
propuneri pentru obţinerea unei vizibilităţi pozitive a arhivelor. Imaginea instituţiei se crează, în primă 
instanţă, de imaginea pe care cetăţenii şi-o formează la primul contact cu arhivele şi angajaţii. De 
aceea, arhivele ar trebui să devină un loc de cercetare, care să creeze sentimente pozitive utilizatorilor 
şi să îndepărteze stereotipicul unei instituţii închise şi periculoase. Arhivele ar trebui să se promoveze 
nu numai către mediul şcolar, ci către cât mai cuprinzătoare categorii de cetăţeni. Pregătire arhivistică 
de calitate este o metodă esenţială de a promova profesia; educaţia este punctul de început al unei bune 
percepţii asupra arhivelor. S-a subliniat, de asemenea, rolul asociaţiilor profesionale, în calitate de 
parte integrantă a societăţii civile, în promovarea arhivelor. În cadrul asociaţiei profesionale naţionale 
există o secţie de records management, care organizează acţiuni de tipul « porţi deschise », conferinţe, 
editează publicaţii on-line. Promovarea Arhivelor să fie făcută ca instituţie fundamentată pe Codul 
Etic al Arhiviştilor adoptat de Consiliul Internaţional al Arhivelor. Foarte importantă este atitudinea 
angajaţilor faţă de meseria lor şi faţă de cetăţeni, atitudinea pozitivă trebuind să fie o calitate alături de 
competenţe. S-au prezentat demersurile efectuate prin intermediul Asociaţiei Arhiviştilor Polonezi de 
fi eliberate diplome universitare pe profilul arhivistică, şi nu numai cu profil istorie – specializare 
arhivistică; de asemenea, demersurile pentru înfiinţarea unui ONG cu funcţia de centru de formare 
profesională în arhivistică şi care să ofere atestate, sub egida Arhivelor Statului. S-a vorbit şi despre 
proiectul noii legi a arhivelor, aflată acum în dezbatere. 
D-na Wanda Roman a prezentat o perspectivă asupra prezenţei arhivelor în mass-media, arătând 
importanţa crescândă a presei ca suport de transmitere a informaţiilor legate de activitatea instituţiei. 
S-a reliefat selectivitatea redării informaţiilor de către mass-media, Arhivele fiind frecvent prezentate 
numai pe fundalul altor evenimente. O altă situaţie des întâlnită este utilizarea unor surse de arhivă 
fără precizarea provenienţei documentelor (arhiva deţinătoare). Au fost prezentate principalele teme 
apărute în presă legate de activitatea Arhivelor poloneze:  
- eliberarea de acte doveditoare pentru reconstituirea actelor de proprietate a creat o serie de crize 
mediatice, datorate faptului că, până în anii ’90, documentele cu valoare practică au fost distruse de-a 
lungul timpului, având termen de păstrare în medie de 12 ani; reacţia masivă a mass-media a 
determinat modificarea legislaţiei arhivistice în sensul prevederii termenului de păstrare de 50 de ani 
pentru aceste documente cu importanţă pentru acordarea drepturilor cetăţenilor; 
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- menţionarea Arhivelor în diverse contexte politice, ceea ce a determinat impresia în rândul 
arhiviştilor că instituţia este adusă în atenţie numai în intresul politicienilor; 
- scandaluri mediatice legate de activitatea Institutului pentru Păstrarea Arhivelor Comunismului, 
imaginile negative fiind repercutate asupra întregului sistem al Arhivelor Statului; 
-  articole legate de istoria Holocaustului şi a activităţii masonilor. 
S-a vorbit despre organizarea, în anii ’60-’70, a „Săptămânii Arhivelor” ca despre o bună modalitate 
de a crea evenimente cu vizibilitate. 
S-a susţinut faptul că o imagine negativă asupra Arhivelor este emisă şi de anumite persoane care au 
ajuns să lucreze în instituţie fără să aibă pregătire de specialitate, iniţială sau continuă, în arhivistică. 
În general, imaginea promovată în presa poloneză asupra arhivelor este legată de praful din depozite şi 
de lucrători purtând măşti de protecţie şi împingând la cărucioarele de transport al documentelor prin 
depozite. 
S-a subliniat şansa pe care o oferă Internet-ul, ca noua media, pentru promovarea arhivelor. 
Deocamdată, atunci când se face referire la arhive pe Internet, oamenii asociază mai puţin acest termen 
cu acela de, spre exemplu, arhivă digitală, decât cu cel de bibliotecă digitală sau chiar de pur şi simplu 
arhiva unui site. 
Dna Irena Mamczak-Gadkowska a rememorat activitatea de promovare a arhivelor poloneze din 
„perioada de aur” a existenţei acestora, între cele două războaie mondiale. Astfel, între anii 1918-1939, 
în cadrul Ministerului Culturii funcţiona un Departament pentru Arhive, care a emis numeroase 
metodologii de lucru şi a iniţiat publicarea revistei „Archeion” (ce continuă să fie editată şi astăzi). 
Este şi perioada începuturilor în colaborarea internaţională, o mare reuşită înregistrând apoi prof. 
Patkowski prin retrocedarea din partea Germaniei a unei părţi a tezaurului arhivistic polonez luat ca 
pradă de război. În privinţa angajaţilor din Arhivele Statului, cca 25% aveau studii superioare şi erau 
profesori la diverse instituţii de învăţământ, fapt care a ridicat foarte mult calitatea activităţilor din 
Arhive, prin cunoştinţele teoretice aplicate în munca de zi cu zi.  Exista o colaborare foarte strânsă cu 
istorici, se organizau sesiuni ştiinţifice comune. În 1926, Arhivele Statului au contribuit la elaborarea 
simbolului naţional de stat al Poloniei. În 1929, Arhivele Statului au participat la o expoziţie la nivel 
naţional de mare amploare, pentru care instituţia a făcut doi ani de pregătiri; ulterior, Arhivele au mai 
participat şi la alte diverse expoziţii organizate de Muzeul Naţional din Varşovia. Se împrumutau 
documente originale pentru a fi expuse la diferite evenimente cu profil de istorie şi artă. Depozitele de 
arhivă puteau fi folosite ca şi spaţii de cercetare ştiinţifică. Activitatea de promovare a Arhivelor a fost 
consecventă între cele două războaie mondiale, conducerea instituţiei a cultivat foarte bune relaţii cu 
nivelul guvernamental, fiind foarte deschisă către publicul intern şi internaţional. 
În continuare, a fost rulat un film-documentar realizat de studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Arhivistică 
din cadrul Universităţii, cu un sondaj de opinie axat pe trei întrebări: ce este un arhivist? ce sunt 
arhivele? unde este sediul Arhivelor Statului din Torun? Raportat la nivelul de pregătire şi la 
ocupaţiile  repondenţilor, au fost obţinute răspunsuri destul de la obiect, dar şi unele amuzante. 
Dna Hanna Krajewska, Director al Arhivelor Academiei de Ştiinţe a Poloniei, a vorbit despre 
activitatea de PR în Arhivele din Austria şi Germania. Cât priveşte Germania, din 1969 se practică o 
gândire foarte deschisă, spre interesele societăţii. Se organizează multe expoziţii de documente, 
inclusiv itinerante, se publică revista „Der Archiwar” cu articole de o înaltă calitate. Arhiviştii germani 
sunt dornici să se promoveze prin metode cât mai diverse, inclusiv printr-o activitate intensă a 
asociaţiilor profesionale. Sunt organizate ore deschise de istorie şi arhivistică, iar în sălile în care se ţin 
seminarii sunt montate expoziţii de documente. Cel puţin o dată pe lună se oferă vizite ale arhivelor, 
existând arhivişti-pedagogi special desemnaţi cu relaţionarea cu şcolile. O situaţie asemănătoare se 
întâlneşte şi în Austria, care a şi publicat pe Internet un „vocabular arhivistic” pentru popularizarea 
termenilor specifici. Cultivarea contactelor personale este foarte importantă, se utilizează foarte mult 
relaţionarea directă şi prin telefon. Acest efort de promovare din partea Arhivelor s-a făcut şi ca o 
consecinţă a distrugerii unor moşteniri documentare foarte însemnate, din necunoaşterea de către 
deţinători a legislaţiei arhivistice referitoare la termenele de păstrare, un caz concret înregistrându-se la 
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Stuttgardt cu mai mulţi ani în urmă. De aceea, Arhivele organizează acum cursuri, expoziţii tematice, 
reuniuni pentru reprezentanţii instituţiilor pe teme sensibile (arhivarea documentelor cucaracter secret, 
diseminarea informaţiei din arhive etc). Mulţumită arhiviştilor, istoria este vie. Prezentată pe scurt 
Şcoala de Arhivistică de la Marburg, Germania. Asociaţiile de arhivişti din Germania şi Austria sunt 
foarte interesate de PR, identitate vizuală (concep o mulţime de materiale de prezentare – afişe, 
postere, broşuri). Cu ocazia „Zilei Arhivelor”, sunt invitataţi arhivişti din ţară şi din străinătate. În 
2004, în Germania au fost multe inundaţii, de aceea fiind elaborată şi popularizată o strategie pentru 
prezervarea documentelor în asemenea situaţii. Până în 2003, responsabil direct cu activitatea de PR 
era însuşi directorul general al Arhivelor Federale, ulterior fiind desemantă o persoană cu atribuţii pe 
această linie. În fiecare lună se aduc îmbunătăţiri site-ului Arhivelor. 
D-na Krajewska a anunţat că, începând cu anul acesta, Arhivele Statului din Polonia sunt integrate 
programului „Noaptea Muzeelor”, în data de 19 mai, când instituţia îşi va deschide porţile pentru 
vizitatori fără să perceapă vreo taxă, pentru o noapte întreagă, la Varşovia. 
D-na Zuzana Kollarova, de la o Arhivă departamentală din Slovacia, a făcut referire la activităţile de 
promovare derulate de această instituţie. Din anul 2003, există la nivel naţional un program de 
dezvoltare a arhivelor, cu deschiderea acestora către societate, program elaborat în urma unei situaşii 
de criză în care ajunseseră Arhivele, aflate în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile legale din 
cauza lipsei spaţiilor de depozitare, dotărilor şi a personalului insuficient. Acum Arhivele 
departamenatale au devenit un gen de centre locale de informare pentru cetăţeni, au multe relaţii cu 
instituţiile culturale, fac seminarii pentru pregătirea continuă a angajaţilor. Instituţia sprijină realizarea 
de monografii locale, organizează expoziţii şi dezbateri pe teme de istorie locală. Arhiviştii însă au 
prea puţin timp pentru cercetare, o singură persoană este nevoită să îndeplinească multiple sarcini, 
multe studii se fac în timpul liber. Sunt organizate vizite în arhive, însă spaţiile din depozite sunt foarte 
mici, ceea ce nu permite intrarea unui grup prea mare de vizitatori, iar programul arhiviştilor este 
foarte încărcat cu sarcinile zilnice. Arhivele slovace sunt folosite încă preponderent de istorici. 
Arhiviştii nu au timp să cultive relaţii cu mass-media, ceea ce a determinat ca apariţiile cele mai 
numeroase în presă să fie legate numai de anumite scandaluri (spre ex., când 20 de angajaţi au fost daţi 
afară din imposibilitatea de a li se asigura salariile). Arhivistica ar trebui să fie promovată mai mult pe 
latura sa de activitate administrativă. Este de dorit o strategie pentru promovarea arhivelor la nivel 
naţional, acum această activitate fiind lăsată la nivelul fiecărei Arhive departamentale. Imensa 
capacitate de promovare a Internet-ului – s-a realizat o arhivă digitală şi a fost publicată pe Internet, 
câteva sute de vizitatori vizitând acest site în decurs de doar două luni. 
Dna Renata Arovelius, de la Universitatea din Uppsala, Suedia, vice-preşedinte al Secţiunii Arhive 
ale Universităţilor şi Institutelor de Cercetare din cadrul Consiliului Internaţional al Arhivelor, a 
prezentat activitatea de promovare a arhivelor din această ţară. A fost evidenţiată importanţa adaptării 
curriculei universitare la dinamica societăţii şi a susţinut includerea unor cunoştinţe de PR în programa 
învăţământului arhivistic. 
Dna Irma Buzaite, de la Arhivele Statului din Lituania, a prezentat aspecte teoretice şi practice ale 
aplicării PR în Arhivele din acestă ţară.  
Cele două comunicări nu mi-au fost accesibile decât parţial, deoarece nu am avut translaţie în limba 
engleză pe perioada expunerii acestora. 
În comunicarea „Activitatea de PR în Arhivele din România” pe care am susţinut-o (însoţită de un 
material în PowerPoint), am oferit o perspectivă asupra cadrului social şi legislativ de după 1989 
referitor la arhive şi la liberul acces la informaţiile de interes public, am punctat cuprinderea în Planul 
Unic de Activitate al Arhivelor Naţionale a unui Plan anual de Promovare a imaginii instituţiei, din 
2005, precum şi înfiinţarea unui compartiment de PR în cadrul Arhivelor Naţionale în toamna acelui 
an, perioadă în care am coordonat activitatea de relaţii publice. Am prezentat pe scurt obiectivele 
Planului de promovare a imaginii, principalele tipuri de public-ţintă şi dezvoltarea relaţiilor cu mass-
media, inclusiv prin parteneriate. Am pus accentul pe genul de acţiuni pro-active, pe gestionarea 
crizelor mediatice inerente şi pe necesitatea transformării unor activităţi tradiţionale ale Arhivelor în 
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evenimente PR. Informarea internă a fost expusă ca un instrument de motivare a angajaţilor şi de 
consolidare a culturii organizaţionale. Am susţinut că promovarea prin relaţiile internaţionale ale 
Arhivelor Naţionale poate fi privită ca parte a diplomaţiei culturale a fiecarei ţări, prezentând în acest 
sens acţiuni de colaborare pe plan extern. Am subliniat şi activitatea de promovare a arhivelor realizată 
prin intermediul Federaţiei Arhiviştilor din România, sub egida căreia am şi publicat, în 2007, primele 
materiale de PR in Arhive. Am concluzionat aratând importanţa PR în managementul unei instituţii cu 
vocaţie naţională, aşa cum sunt Arhivele Naţionale, pentru atragerea unor fonduri financiare 
proporţionale cu nevoile instituţiei. 
La partea de dezbateri a conferinţei, am susţinut, de asemenea, şi o prezentare a Facultăţii de 
Arhivistică, pe baza materialului electronic (în PowerPoint) elaborat de asist.univ.drd Rafael-Dorian 
Chelaru şi a d-nei conf.univ.dr. Melentina Bâzgan, Decan al Facultăţii de Arhivistică. 
 
10 mai 2008. Au fost organizate trei work-shop-uri, dintre care primele două în paralel – Comunicarea 
interpersonală în instituţii, Relaţiile cu mass-media şi Importanţa prezenţei personale în meseria 
practicată. În prima parte, am asistat la seminarul referitor la Relaţiile cu mass-media, dar nu am avut 
translaţie în limba engleză. În general, a fost prezentat stilul de lucru al jurnaliştilor, structura 
comunicatelor de presă, necesitatea simplificării comunicării şi accesibilizării mesajelor pentru un 
public cât mai larg şi nefamiliarizat cu specificul arhivelor. 
La seminarul  Importanţa prezenţei personale în meseria practicată s-a vorbit despre importanţa 
prestanţei personale în promovarea meseriei şi în relaţia generală cu utilizatorii arhivelor. Limbajul 
trupului poate trăda anumite atitudini sau poate transmite un mesaj care nu caracterizează pe ansamblu 
personalitatea unui angajat. S-au organizat câteva aplicaţii practice pe grupuri de lucru, cărora li s-a 
solicitat să gândească modalităţi de prezentare în faţa cetăţenilor; fiecare dintre aceste grupuri a pus 
accent pe diferite aspecte, cum ar fi: apariţie personală, fizic şi îmbrăcăminte, educaţie, competenţe, 
responsabilitate. 
 
 Aspecte importante ale participării la această conferinţă. 
1.      Comunicarea prezentată asupra activităţii de PR în Arhivele din România s-a bucurat de o 
largă apreciere, deoarece a expus concepte aplicate de promovare a instituţiei şi a arhiviştilor. Planul 
de PR, lucrările publicate şi activitatea Compartimentului de PR al Arhivelor Naţionale, precum şi 
promovarea prin intermediul asociaţiilor profesionale au constituit puncte de deosebit interes. 
Materialul pe care l-am susţinut în cadrul conferinţei a fost propus spre referinţă la cursurile de PR ce 
vor fi introduse din anul universitar următor la Universitatea din Torun. 
2.      Cu dl Wladyslaw Stepniak, arhivist la Arhivele Statului din Polonia, am discutat continuarea 
unui proiect de colaborare între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Polonia, 
iniţiat în 2006, în vederea publicării unui ghid al documentelor existente în cele două ţări asupra 
relaţiilor de colaborare de-a lungul secolelor.  S-a avut în vedere faptul că ambele părţi au depistat deja 
documentele care ar face obiectul acestui ghid, urmând să fie stabilite în perioada următoare, prin 
decizia Directorilor Generali ai celor două instituţii, modalitatea de descriere a documentelor 
respective, modalitatea de publicare (bilingvă, trilingvă etc., numărul de volume) şi aspectele 
financiare. Deciziile finale ar putea fi discutate între Directorul General al Arhivelor Naţionale din 
România şi Directorul General al Arhivelor Statului din Polonia în toamna acestui an, când se va 
organiza o aniversare a arhivelor poloneze la care partea română a confirmat deja participarea.     
3.       D-na Hanna Krajewska, Director al Arhivelor Academiei de Ştiinţe din Polonia, şi-a exprimat 
intenţia de a vizita Arhivele Naţionale ale României în primăvara anului 2009, atât sediul central din 
Bucureşti, cât şi mai multe direcţii judeţene din ţară, dintre care a menţionat DJAN Cluj. În perioada 
următoare va adresa părţii române înştiinţări în acest sens la nivel oficial. 
4.       Relaţia între instituţiile de învăţământ arhivistic şi Arhivele Statului este una foarte strânsă 
în Polonia, educaţia în conformitate cu necesităţile specifice fiind considerată o prioritate. În acest 
sens, am luat parte la discuţia propusă de organizatori, între d-na Melentina Bâzgan, Decan al 
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Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi 
reprezentanţi ai Universităţii din Torun - dna Halina Robotka - Director al Departamentului de 
Management si Informare Arhivistică, dl Wladyslaw Stepniak - profesor al Facultatii de Istorie si 
Arhivistică şi arhivist la Arhivele Statului din Polonia; dl. Waldemar Chorazyczewski, Director 
Adjunct al Institutului de Arhivistică din cadrul Facultatii de Istorie şi Arhivistică; d-ra Paulina 
Lawniczak, reprezentata studenţilor Facultătii de Istorie si Arhivistică. Pe baza discuţiilor, 
reprezentantii Universităţii din Torun urmeaza să trimită o invitaţie de cooperare Facultatii de 
Arhivistică, iar apoi să fie redactat în comun proiectul unui protocol de colaborare în vederea 
efectuării unor schimburi de studenti. Schimburile pe baza de reciprocitate s-ar putea face începînd cu 
anul universitar urmator, în perioada de primavara, cu cca 10 studenti, care să participe la un stagiu de 
acomodare cu sistemul arhivistic din Polonia si România timp de 1 săptămână, interval în care ar 
efectua şi vizite la diferite sedii al Arhivelor. Părţile ar urma să acopere cheltuielile de cazare, masa si 
transport intern pentru studenţii pe care îi găzduieşte.  
            D-na Decan Melentina Bâzgan a adresat invitaţii la „Zilele Facultăţii de Arhivistică”, din luna 
octombrie a.c., atât reprezentanţilor Universităţii din Torun, cât şi arhiviştilor din Lituania şi Suedia, 
prezenţi la această conferinţă.  
 
5.         Dintre acţiunile de promovare a Arhivelor expuse în cadrul acestei conferinţe consider că 

Arhivele Naţionale trebuie să aibă în vedere ca priorităţi: 

- participarea Arhivelor Naţionale ale României la programul UNESCO „Memory of the 
World”, prin colaborarea cu muzee şi biblioteci în cadrul unui Comitet Naţional al Memoriei Lumii; 
prin acest program, destinat conservării patrimoniului cultural internaţional, o serie de documente de 
arhivă de importanţă şi relevanţă deosebită pentru români şi, deopotrivă, pentru întrega lume, ar 
beneficia de protecţie şi vizibilitate deosebite; 

-  realizarea versiunilor în limbi străine, de largă circulaţie, a site-ului Arhivelor Naţionale (cel 
puţin în limba engleză);  

- posibilitatea includerii pe site-ul Arhivelor Naţionale ale României a unui newsletter, prin 
intermediul căruia cei interesaţi ar primi informaţii la zi despre activităţile instituţei, pe bază de 
abonament gratuit; 

- desemnarea unor arhivişti-pedagogi/ ghizi responsabili cu organizarea de vizite la sediile AN şi 
DJAN; 

- oportunitatea includerii Arhivelor Naţionale, la nivel central şi teritorial, prin Direcţiile 
Judeţene, în acţiuni de genul Noaptea Muzeelor (anul acesta, Noaptea Muzeelor a avut loc pe18 mai). 
Iniţiativă franceză, "Noaptea muzeelor" a permis, încă de la crearea sa, în 2005, construirea şi 
consolidarea unei reţele de muzee europene în jurul unui eveniment comun. Scopul a fost acela de a 
încuraja publicul larg, în special tinerii, să descopere colecţiile muzeelor. În România, acest eveniment 
s-a bucurat de un mare succes în rândul publicului; de aceea, considerăm că un eventual parteneriat al 
Arhivele Naţionale pentru cooperarea la acest proiect ar contribui la atragerea unui public foarte variat 
pentru popularizarea patrimoniului documentar.  

6. Pe linia Federaţiei Arhiviştilor din România, am avut o discuţie cu dl. Waldemar 
Chorazyczewski, care deţine şi funcţia de Preşedinte al Asociaţiei Arhiviştilor Polonezi. Au fost 
adresate invitaţii reciproce la reuniunea fiecăreia dintre asociaţiile noastre naţionale, care se vor 
desfăşura, de principiu, anul acesta, ambele în luna octombrie. Reuniunea arhiviştilor polonezi va avea 
ca temă de dezbatere învăţământul arhivistic. Cu această ocazie, ne-am reafirmat confingerea că 
asociaţiile profesionale ale arhiviştilor trebuie să joace un rol foarte activ în promovarea meseriei de 
arhivist şi să devină prin aceasta o voce de referinţă în cadrul societăţii civile. Am prezentat în acest 
sens d-lui Chorazyczewski proiectul de volum ce va fi fost lansat la sesiunea de comunicări de la 
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Sovata, din 22 mai a.c., cuprinzând traducerea în limba română a standardelor arhivistice formulate de 
Consiliul Internaţional al Arhivelor, incluzând  ICA-ISDIAH (International Standard for Describing 
Institutions with Archival Holdings), adoptat la data de 6 mai 2008, şi care urmează a fi popularizat în 
rândul arhiviştilor din Arhivele Naţionale, creatorilor şi deţinătorilor de arhivă, studenţilor. 

Având în vedere cele expuse mai sus, pot afirma că participarea la această sesiune de comunicări a 
contribuit la potenţarea vizibilităţii cu un grad ridicat de pozitivitate pentru Arhivele Naţionale din 
România şi pentru Federaţia Arhiviştilor din România, precum şi la intensificarea relaţionării cu partea 
poloneză, care s-a dovedit foarte deschisă către viitoare colaborări în domeniul arhivistic.  
 
Ca o concluzie generală, „comunic, deci exist” am putea spune că a fost ideea centrală a conferinţei 
„PR în Arhive”, la care ne manifestăm satisfacţia ca am putut contribui cu idei şi proiecte pentru 
viitor. 
 
 

* 
*        * 

 
 
Honouring the invitation adressed by the “Nicolaus Copernicus” University in Torun, Poland, Mrs 
Diana Joita has represented the National Archives of Romania and the Federation of Romanian 
Archivists at the “PR in Archives” Conference, 9-10 May, 2008.  
Professors, archivists and PR specialists from Poland and also from Lithuania, Slovakia and Sweden 
have spoken about the tendencies and prospectives for apllying PR techniques in the promotion of 
archives and archivists, in order to improve the communication with different categories of 
stakeholders. 
In her presentation, Mrs Joita offered a practical survey over the PR activity in Romania, both at the 
PR Department at the National Archives and at the Federation of Romanian Archivists, including 
issues of International PR.  In 2007, FRA supported the publication of the first materials about PR at 
the National Archives.  
There are exposed some oportunities for further co-operation with the Archives and archivists in 
Poland, by publishing a guide on documents related to Polish and Romanians common history, by 
exchanging students between the peer faculties of Archival Science, and by participating at future 
events of the professional associations in the two countries. 
For promoting the Romanian archival heritage, the National Archives should also register to the 
UNESCO “Memory of the World” Programme, which is aimed at preservind the international 
cultural patrimony, translate its website, establish partnership to participate the annual “Musems’ 
Night” and intensify the”open gates” events as well. 
 
 


