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Archiwum Państwowe otworzyło się
dla gimnazjalistów

Przed zamieszczeniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.
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Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
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Z zasobu któregokolwiek Archiwum Państwowego może skorzystać
dosłownie każdy i to nieodpłatnie ;)
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Przepraszam prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
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URZĘDY I INSTYTUCJE

Archiwum Państwowe to nie muzeum. Nieupoważnionym wstęp
wzbroniony. Tak uczono mnie na kursie archiwistów w Szczecinie gdy
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Dyr. Archiwum był prof. St. Kozłowski.
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14 km/h
Co godzinę
Na 16 dni

fot. Organizator

Pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddziału w Międzyzdrojach zaprosili uczniów
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach do wzięcia udziału w wydarzeniach z
okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.

REKLAMA

W ciekawej formie przeprowadzone przez archiwistów zajęcia archiwalne oraz zwiedzanie byłego
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kompleksu koszarowego Białej Góry znacznie rozszerzyło wiedzę i znajomość pojęcia archiwizacji
dokumentów.
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Lubię to! Wyprzedź swoich znajomych i polub to.
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