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Cele kształcenia
Zajęcia mają na celu zaprezentowanie wybranych zasobów i zbiorów archiwalnych
dotyczących najnowszej historii Polski i znajdujących się poza granicami kraju, głównie na
obszarze postsowieckim oraz w USA.
Efekty kształcenia
Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz:
Ma podstawową wiedzę o archiwach zagranicznych i innych instytucjach, gromadzących
dokumenty tematycznie związane z historią Polski oraz orientację w specyfice
funkcjonowania archiwów w zakresie niezbędnym dla prowadzenia samodzielnych kwerend;
Ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię z zakresu archiwistyki i poszukiwania
źródeł w archiwach zagranicznych;
Zna i rozumie metody wyszukiwania informacji w archiwach za granicą za pomocą
tradycyjnych narzędzi (pomoce archiwalne) jak również z wykorzystaniem wyszukiwarek
internetowych;
Zna i rozumie metody krytycznej analizy źródeł i ich późniejszej interpretacji w
prowadzonych badaniach.
Opis treści kształcenia
Aby ułatwić orientację na temat rozmieszczenia zasobów archiwalnych proweniencji
polskiej, jak również dokumentacji dotyczącej Polski i Polaków, podczas zajęć zostaną
omówione poszczególne archiwalne instytucje zagraniczne, zasady korzystania ze zbiorów
oraz metodyki wyszukiwania informacji.
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1 godzina – 45 minut; 1 zajęcia – 90 minut.

Szczególnej analizie, opartej na oryginalnych materiałach źródłowych i badaniach
empirycznych, zostaną poddane federalne archiwa rosyjskie, archiwa białoruskie, ukraińskie
i litewskie. Osobne zajęcia poświęcone zostaną omówieniu możliwości badawczych w
Archiwum Hoovera na Stanfordzie w USA, gdzie polskie zbiory stanowią jedną z
najbogatszych i najbardziej wartościowych kolekcji zagranicznych dotyczących najnowszej
historii Polski.
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