Xin mời cộng đồng ghé thăm trạm lưu trữ Houston!
Tin tức đến từ những chuyên viên lưu trữ ở thành phố Houston, tiểu bang Texas
(Archivists of the Houston Area) – Xin mời cùng tham gia với những chuyên viên lưu
trữ ở thành phố Houston để ghé thăm trạm lưu trữ Houston, còn được gọi bằng
tiếng Anh là Houston Archives Bazaar, trong ngày Chủ Nhật, 10 tháng 9 từ 2 giờ trưa
cho đến 6 giờ tối, tại địa chỉ White Oak Music Hall, 2915 N Main St., Houston, TX
77009.
Trạm lưu trữ bao gồm hơn mười hai tài liệu lịch sử về Houston và vùng vực biển
Gulf Coast - những khu vực lưu trữ lân cận và các quan hệ tổ chức sẽ cho ra các hoạt
động vui và có tính chất tương tác, để giúp người tham gia học hỏi thêm về lịch sử tài
nguyên và những dịch vụ có sẵn ở khu vực của chúng ta. Hãy đến khám phá hình
ảnh, tài liệu, phim, bản đồ, và nhiều vật khác đang có tại các bộ sưu tập lưu trữ ở
Houston!
Đây là một sự kiện miễn phí cho tất cả mọi người và là một cách tuyệt vời để có thêm
kinh nghiệm về lịch sử phong phú của Houston. Các tổ chức tham gia sẽ giới thiệu
những bộ sưu tập độc đáo của họ, cung cấp tài nguyên địa phương cho người tham
gia, và đưa ra lời khuyên để giúp người tham gia biết cách chăm sóc ảnh chụp, thư,
và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Những hoạt động thu hút khác bao gồm
một buổi chiếu phim với điểm đặc trưng là các cảnh quay đều được lưu trữ, và một
gian hang để tạo điều kiện cho người tham gia chia sẻ câu chuyện Houston của bạn
để có thể để lại cho thế hệ sau này! Xác nhận diễn thuyết gồm có ông Mike Vance, bà
Janet Wagner (và hơn!), họ sẽ bàn luận về các cách họ dùng tài nguyên lưu trữ. Ở
Trạm Bảo Quản, bạn có thể mang theo vật quý trọng của mình, như là hình ảnh, bức
thư cũ, và ngay cả sổ lưu niệm gia đình, để có thể học cách giữ gìn vật kỷ niệm từ
những người chuyên nghiệp.
Archivists of the Houston Area là một tổ chức hiện hữu để tăng liên lạc và giao tiếp
giữa các chuyên viên lưu trữ và những người làm việc với hồ sơ, để cung cấp cơ hội
cho sự phát triển nghề nghiệp và thúc đẩy các kho lưu trữ và các hoạt động lưu trữ
tại khu vực Houston, Texas.
Liên lạc: Emily Vinson, evinson@uh.edu, 713-743-7696

