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Jako obszary poszukiwań tematów prac licencjackich proponuję w szczególności następujące 

zagadnienia: 

1. funkcjonowanie dokumentacji i zarządzanie nią na wszystkich etapach jej życia 

(dokumentacja bieżąca i archiwalna) ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w 

administracji publicznej – wybrane rodzaje dokumentacji lub przykładowi jej twórcy 

(współcześni lub historyczni); 

2. zasady funkcjonowania, przydatność zasobu, problemy metodyczne różnych rodzajów 

archiwów (państwowych, zakładowych, przejściowych, społecznych, osobistych i 

rodzinnych); 

3. prawne aspekty działalności archiwalnej i postępowania z dokumentacją - treść i praktyka 

stosowania wybranych regulacji historycznych, obowiązujących lub projektowanych; 

4. próby wykorzystania materiałów archiwalnych w działalności edukacyjnej i kulturalnej; 

5. inne zagadnienia mieszczące się w obszarach archiwistyki, historii najnowszej oraz 

funkcjonowania dokumentacji w administracji. 

 

Tytuły prac powstałych na seminarium licencjackim w latach 2014-2018: 

 Sytuacja polityczna w Polsce w 1989 r. w świetle korespondencji dyplomatycznej 

wybranych polskich ambasad 

 Rewindykacja archiwaliów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1919-1990 

 Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej w Górecku Kościelnym 

 Zagraniczni użytkownicy zasobu ełckiego oddziału Archiwum Państwowego w 

Suwałkach w latach 1994-2014 

 Dokumentacja cementowni „Chełm” w zasobie chełmskiego oddziału Archiwum 

Państwowego w Lublinie 

 Akta metrykalne w Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w 

Lublinie 

 Dokumentacja pracownicza placówek oświatowych w archiwum zakładowym Urzędu 

Miasta Biała Podlaska 

 Wpływ zmian w prawie archiwalnym dokonanych w 2015 r. na pracę archiwów 

bieżących 

 Wybrane problemy związane z wdrażaniem elektronicznej dokumentacji medycznej w 

placówkach medycznych 

 Dokumentacja pracownicza placówek oświatowych w archiwum zakładowym Urzędu 

Miasta Tomaszów Lubelski 

 Źródła do historii narciarstwa na Lubelszczyźnie w kolekcji Lucjana Piątka 

 Współczesna kultura dokumentacyjna na przykładzie elektronicznego postępowania 

upominawczego 

 Biuletyn Informacji Publicznej jako narzędzie pracy archiwów bieżących 



 Internetowe źródła informacji o archiwach społecznych z terenu województwa 

podkarpackiego 

 Problematyka wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w systemie ochrony 

zdrowia w Polsce 

 Archiwum usługowe "TRANSPRIN" sp. z o.o. w Górze Puławskiej 

 Dokument elektroniczny w polskim sądowym postępowaniu cywilnym 

 Problematyka komputeryzacji archiwów w polskim piśmiennictwie naukowym na 

przełomie XX i XXI wieku 

 Sieć archiwalna Republiki Czeskiej 

 Źródła archiwalne dotyczące działalności Józefa Szymuli ps. „Jordan” w latach 1944-

1948 

 Dokumentacja badań archeologicznych wytworzona na przełomie XX i XXI wieku w 

zasobie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie 

 Digitalizacja zasobu wybranych archiwów archidiecezjalnych i diecezjalnych w 

Polsce 

 


