Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Edukacja
Uprzejmie informujemy, iż Archiwum Państwowe w Gorzowie prowadzi lekcje archiwalne dla
wszystkich typów szkół na podane poniżej tematy. Terminy lekcji ustalane są indywidualnie
z zainteresowanymi.
1. Dzieje archiwów, ich rola i zadania
●
●

●

●
●

geneza pojęcia archiwum,
zarys dziejów archiwów: archiwa starożytne i nowożytne, proces centralizacji archiwów (XVI - XVIII wiek), archiwa
polskie w XVIII wieku, Rewolucja Francuska a problem archiwów, archiwa polskie w XIX i XX wieku,
zadania archiwów państwowych: gromadzenie, zabezpieczania, naukowe opracowanie i udostępnianie materiałów
archiwalnych,
specyfika Archiwum Państwowego w Gorzowie,
prezentacja najciekawszych archiwaliów.

2. Rozwój przestrzenny Gorzowa
●

●

●

rozwój przestrzenny miasta od lokacji w 1257 r. do czasów współczesnych (omówienie na podstawie map i planów
znajdujących się w zasobie Archiwum, prezentacja planów zabudowy, dokumentacji technicznej, omówienie
kolejnych etapów oraz cech stylistycznych zabudowy),
przedstawienie instytucji wytwarzających dokumentację techniczną i kartograficzną oraz prezentacja tego typu
dokumentacji z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie,
analiza zabytków Gorzowa (próba ich opisu na podstawie akt, porównanie ze stanem aktualnym).

3. O założeniu miasta Gorzowa (analiza najstarszych dokumentów z zasobu Archiwum)
●
●
●
●

wydarzenia polityczne na początku 2 poł. XIII w. i ich wpływ na powstanie miasta Gorzowa,
dokument lokacyjny miasta i analiza jego treści (na podstawie faksymile z k. XIX w. ),
położenie i rozplanowanie Gorzowa, próba opisu wyglądu miasta średniowiecznego,
analiza cech i typów dokumentów średniowiecznych na przykładzie wybranych dokumentów pergaminowych z
zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie.

4. Poznaj historię swojej rodziny, czyli dlaczego i jak prowadzić badania genealogiczne
●
●
●
●

●

podstawowe pojęcia genealogii,
próba stworzenia własnych drzew genealogicznych przez uczniów,
dlaczego warto poznać historię rodziny,
gdzie i jak prowadzić poszukiwania: rodzaje archiwów oraz typy źródeł wykorzystywanych do badań
genealogicznych,
prezentacja źródeł do prowadzenia badań genealogicznych z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie oraz
aktów metrykalnych i innych materiałów archiwalnych dotyczących znanych osób pochodzących z Gorzowa i okolic.

5. Skąd jesteśmy, czyli jak rodził się polski Gorzów (1945-1948)
●
●
●
●
●
●

zajęcie Gorzowa przez Armię Czerwoną,
początki polskiej administracji,
wysiedlenie ludności niemieckiej i osadnictwo polskie,
zniszczenia wojenne l odbudowa gospodarcza miasta,
administracja kościelna,
powstanie instytucji oświaty, rozwój kultury.
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