Archiwum Państwowe w Łodzi

Oferta edukacyjna
Lekcje i zajęcia archiwalne
Poniżej przedstawiamy ofertę tematów lekcji oraz zajęć archiwalnych przygotowanych w oparciu o dokumenty
przechowywane w Archiwum Państwowym w Łodzi.
Zajęcia dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych:
1. „Na tropie historii własnej rodziny”. Zapoznanie z genealogią, czyli historią rodziny, na przykładzie własnej
rodziny.
2. „Łódź – nasze miasto. Tworzymy mapę miasta”. Zapoznanie z historią miasta, pod kątem jego rozwoju
terytorialnego, oraz z ważnymi dla miasta obiektami: dawny ratusz, świątynie, fabryki, place, parki, ciekawe
kamienice, ulice.
3. „Archiwum jest fajne”. Zapoznanie uczniów z archiwum oraz pracą archiwistów.
Zajęcia dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych:
1. „Łódź - Miasto kominów”. Poznanie historii Łodzi przemysłowej do wybuchu I wojny światowej w oparciu o
archiwalia.
2. „Widzew na starych i nowych widokówkach”. Poznanie dziejów „Małej ojczyzny” jaką jest dzielnica Łodzi
Widzew.
Bliższych informacji i wyjaśnień na temat lekcji archiwalnych i ich miejsca udziela starszy kustosz Agnieszka Janik, tel.
42 632 62 01 w. 23; agnieszka.janik@lodz.ap.gov.pl
Tematyka zajęć archiwalnych adresowana do młodzieży szkolnej.
1. „Tadeusz Kościuszko”. Życie, działalność i pośmiertne formy upamiętnienia polskiego bohatera narodowego w
świetle materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.
2. „Hetman Ducha, Krzepiciel Serc Polskich”. Henryk Sienkiewicz i jego twórczość w materiałach archiwalnych z
zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.
Bliższych informacji i wyjaśnień na temat zajęć archiwalnych i ich miejsca udziela kustosz Tomasz Walkiewicz, tel.
42 636 85 35 w. 12; tomasz.walkiewicz@lodz.ap.gov.pl
Zajęcia dla studentów
Archiwum prowadzi również zajęcia dla studentów szkół wyższych dotyczące historii, organizacji, zadań i zasobu
Archiwum Państwowego w Łodzi. Przedstawiane są na nich zasady samodzielnego korzystania z materiałów
archiwalnych i posługiwania się pomocami ewidencyjno-informacyjnymi dostępnymi w czytelni i Internecie.
Szczegółowa tematyka oraz zakres zajęć dostosowywany jest do kierunku studiów i potrzeb grupy.
Bliższych informacji i wyjaśnień na temat zajęć archiwalnych dla studentów udziela kierownik Oddziału III Andrzej
Drakoniewicz, tel. 42 636 85 35 w. 14; andrzej.drakoniewicz@lodz.ap.gov.pl
Przykładowe tematy zajęć
1. „Akta instytucji wymiaru sprawiedliwości przechowywane w zasobie APŁ”. Zajęcia adresowane do
studentów prawa i administracji.
2. „Zbiory kartograficzne przechowywane w zasobie APŁ”. Zajęcia przeznaczone dla studentów geografii.
1. „Sztuki piękne” Materiały archiwalne dotyczące sztuk plastycznych i artystów plastyków w zasobie Archiwum
Państwowego w Łodzi.
Bliższych informacji i wyjaśnień na temat przykładowych zajęć archiwalnych i ich miejsca udziela starszy archiwista
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Anna Kaniewska (tematy nr 1-2) oraz kustosz Tomasz Walkiewicz, (temat nr 3), tel. 42 636 85 35 w. 12;
anna.kaniewska@lodz.ap.gov.pl; tomasz.walkiewicz@lodz.ap.gov.pl
Wszystkim lekcjom i zajęciom archiwalnym towarzyszy prezentacja multimedialna i pokaz wybranych
dokumentów.
Oferta edukacyjna jest bezpłatna.
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