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W zwi4zku z tym zwracamy sig z uprzejm4 pro6b4 o rozpowszechnienie informacji

o tei akcji za po6rednictwem stron intemetowych oraz profili spoleczno6ciowych Paristwa

Urzgd6w oraz jednostek podleglych w celu dotarcia z informacj4 o tej akcji do jak

najwigkszej liczby mieszkaric6w. W zal4czeniu przekazujemy okoliczno6ciowy plakat'
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Archiwum Pafistwowe w Czgstochowie uprzejmie informuje, 2e w zwi4zktr
z trwai4c4 na 6wiecie pandemi4 choroby zakainej COVID-l9 wytvolywanej przez
koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zachowania 6wiadectw tego przelomowego momentu
w dzielach, Naczelny Dyrektor Archiw6w Panstwowych zainicjowal akcjg ,,Archiwum
Pandemii A.D. 2020. Spoleczna kolekcja dokument6w pandemii w1'wolanej
koronawirusem (SARS-CoV-2)".

Celem tej akcji jest udokumentowanie w r62nych formach tego szczeg6lnego czasu

poprzez zebranie relacji i material6w obrazuj4rych 2ycie w tym okresie, kt6re stanowii b9d4

bezcenne Zr6dla historyczne dla kolejnych pokoleri.

Uczestrikami akcji mog4 zostai osoby Prywatne, stowarzyszenia, fundacje,

instytuqe, orgarizacje, wsp6lnoty spoleczne - ka2dy, kto zechce podzielii sig swoimi
do6wiadczeniami i refleksjami w postaci dokumentacji powstalei zar6wno w formie

tradycyjnej, jak i elektronicznej. Zapiski, notatki, pamigtniki, dzienniki, ulotki, zdjgcia, memy,

blogi, vlogi, nagrania audio i wideo, inne formy medialne i materiaty publikowane na stronach

intemetowych to cenne lr6dla dokumentuj4ce zjawisko epidemii w naszym kraju,

w najbli2szym otoczeniu, w Zyciu codziennym, spolecznym, kulturalnym i zawodowym.

Efektem akcji bgdzie wyj4tkowa kolekcja dokumentacji z ,,czas6w zarazy" ,

stworzona przy wsp6ludziale catego spoleczeristwa. Powstaly w ten spos6b zbt6r fu6del

dotycz4cych wyj4tkowego w dziejach najnowszych Polski do5wiadczenia, tkaie iego skutki
zar6wno w wymiarze prywatnym, iak i instytucionalnym. Przekazane materialy zostan4

udostgpnione w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukaiwarchiwach.gov'Pl), gdzie ka?dy

bgdzie m6gl je przeglEdai w formie online.

Szczeg6ly dotycz4ce akcji dostqpne s4 m.in. na stronach: www.archiwa.gov.Pl,

MW-C/SC
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(wystdo drogq elektronicme na adresy e-mail Urzed6w Mi6t i Gmin

na obszarre wta6ciwo6.i miejsowej Archiwum PanstwoweSo w Czestochowie)


