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Francuskie Wydawnictwo Archives & Culture przystąpiło do publikacji poradników
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genealogicznych dla osób chcących prowadzić poszukiwania w różnych krajach. Do Polski
zaprasza Philippe Christol, który w prezentowanej publikacji przedstawia nie tylko metody
poszukiwań, lecz także Polskę, jej historię i język.Książka Philippe’a Christola jest ciekawym
spojrzeniem badacza
praktyka z innego kraju, zawierającym niespotykane wcześniej elementy. Podkreślić należy, że
autor zmierzył się nie tylko z teorią archiwistyki i praktyką prowadzenia kwerend, ale też z
wieloma zagadnieniami różnorodności Polski – historycznej, geograficznej, językowej,
narodowościowej, wyznaniowej itp. Zawarł w poradniku także własne spostrzeżenia dotyczące
funkcjonowania polskich archiwów, czym można zainteresować ich pracowników. Można przy
tym mieć nadzieję, że poradnik ten nie będzie traktowany przez poszukiwaczy jako jedyne
źródło informacji o Polsce, a kolejne jego wydanie zostanie odpowiednio poprawione.

10. Philippe Christol, Odpowiedź na recenzję Anny Laszuk
Philippe Christol, autor poradnika dla osób poszukujących informacji o przodkach wywodzących
się z Polski pt. " Retrouver ses ancêtres polonais " zapoznał się z recenzją zamieszczoną w
dziale Genealogia / Bibliografia. Przygotował polemiczną odpowiedź w której z tłumaczy, do
kogo kierował swoją publikację i jaki poziom wiedzy posiadają potencjalni czytelnicy. Zwraca
uwagę, że w większości nie są to fachowcy, niewiele o Polsce wiedzą, a jeśli mają
doświadczenia, to w archiwach francuskich i z tego wynikają czynione przez autora odwołania.
Zapowiada uwzględnienie wielu uwag w kolejnym wydaniu poradnika, które ukaże się w tym
roku. A przy okazji z wielkim znawstwem czyni porównania i zwraca uwagę na różnice, nie
tylko terminologiczne, występujące w archiwach francuskich i polskich.
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