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W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i
funkcjami archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej, pod red. Jerzego Bednarka i
Pawła Perzyny, Łódź 2006.
Wydana przez Oddział IPN w Łodzi oraz Wydawnictwo Adam Marszałek książka jest zbiorem
referatów zaprezentowanych na konferencji metodyczno-archiwalnej pt.: „Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej – bilans dotychczasowych dokonań”, zorganizowanej przez
łódzki pion archiwalny w listopadzie 2005 r.
Głównym celem publikacji materiałów pokonferencyjnych jest podsumowanie pięciu lat
działalności pionu archiwalnego IPN oraz przyczynienie się do większej popularyzacji,
poszerzenia wiedzy i w efekcie lepszego zrozumienia specyﬁki archiwaliów zgromadzonych
w zasobie Instytutu, a także działalności samego archiwum.
Część pierwsza publikacji została poświęcona rozważaniom skupionym wokół teorii i
metodyki archiwalnej w odniesieniu do zasobu IPN. W części drugiej podjęto problemy
związane z archiwoznawstwem, koncentrujące się zwłaszcza na wiedzy o historii
aktotwórców i stanie zachowania zasobu archiwalnego po byłych organach bezpieczeństwa
państwa. Trzecia część publikacji ma charakter przede wszystkim źródłoznawczy. Służyć
ma ona zarówno popularyzacji zasobu archiwalnego IPN, jak i wskazaniu na kilka aspektów
jego wykorzystania we współczesnych badaniach historycznych.
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