
Porti deschise de \&quot;Ziua Arhivelor Nationale\&quot;
Chiar daca arhivele de pe teritoriul Principatelor Roman esti au fost infiintate oficial prin Regulamentele
Organice, nu poate fi trecuta cu vederea existenta arhivelor de pe langa cancelariile domnesti sau cele de
pe langa autoritatile ecleziastice. Astfel, Arhivele Ţarii Romanesti se constituie in 1 mai 1831, iar cele ale
Moldovei incepand cu 1 ianuarie 1832. Dupa unirea principatelor extracarpatice, Institutia Arhivelor este
organizata sub o Directie Generala, la Bucuresti, in vreme ce Arhivele de la Iasi devin subordonate
acesteia. Cu aceeasi ocazie, se face distinctia dintre documentele cu valoare istorica si cele cu valoare
practica. Dupa includerea Principatului Transilvan in cadrul monarhiei habsburgilor, sistemul de
conservare si pastrare a documentelor cunoaste o serie de imbunatatiri. in anul 1918, unificarea romanilor
conduce si la unificarea arhivelor provinciilor. Acest periplu istoric a fost prezentat sibienilor cu ocazia
"Zilei portilor deschise". Colectivul Directiei Judeteane Sibiu a Arhivelor Nationale, institutie condusa de
dr. Alexiu Tatu, a stat la dispozitia vizitatorilor, care au aflat ca institutia detine peste 5.000 metri liniari
de arhiva si circa 350 de fonduri si colectii. Curiosii au vizitat biblioteca formata din peste 54.000 de
volume, fiind informati ca primul spatiu amenajat al Arhivei din Sibiu a fost cumparat de autoritatile din
oras ,in 1545, pentru sediul primariei. "in timpul primarului Petrus Haller, primele demersuri de
reorganizare a arhivei sibiene sunt incredintate lui Christian Pomarius, notar al orasului". El a intocmit
inventarul arhivei din Sibiu, intitulat "Regestum literarum in cellas ordinatarum", prima lucrare de acest
gen din tara si cel mai vechi inventar de arhiva cunoscut pana in prezent. "in anul 1876, datorita lui Franz
Zimmermann, Arhiva sibiana devine institutie publica, fiind mult timp singura arhiva publica din
Transilvania". Tot ieri, sibienii au fost surprinsi sa afle date despre planul arhiectural-austriac, despre
faptul ca "in anul 1923, Arhiva se muta din incinta primariei in cladire proprie, prima constructie din tara
pentru pastrarea si conservarea patrimoniului arhivistic". Din pacate, ziua de ieri a fost umbrita de starea
precara in care se afl[ fatada cladirii, care ar merita si o restaurare interioara din partea proprietarilor.
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