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PARA O SERVIÇO ESPECIAL DE ARQUIVO HISTÓRICO DE ÁREA
Introdução
Uma das melhores maneiras de assegurar o futuro do Al-Anon/Alateen numa Área é cultivar o seu
passado. Naturalmente, o propósito primordial permanece – levar a mensagem de esperança a familiares e
amigos de alcoólicos.
Propósito
O propósito de uma Área em manter o Arquivo Histórico é preservar a experiência, a história e os fatos
memoráveis do Al-Anon/Alateen desde o começo, na Área. Esta história deve ser preservada de forma que
fique disponível aos membros e aos pesquisadores, de acordo com as Tradições, pelo bem do Al-Anon como
um todo.
Para o Serviço especial de Arquivo Histórico de Área
O Comitê de Área elege um Coordenador para prestar esse serviço, para um mandato de três anos. Ele
forma sua equipe dentre os membros mais antigos do Al-Anon, conhecedores da história da Área e de fontes,
nas quais é possível obter material histórico. É importante ter algum conhecimento sobre o serviço em
bibliotecas e arquivos.
A equipe do serviço especial de Arquivo Histórico, tem a responsabilidade e autoridade finais pelo uso do
material arquivado e exerce a consciência de grupo, em todos os seus assuntos.
Será conveniente que o Coordenador e demais membros se familiarizem com os regulamentos vigentes de
direitos autorais, relativos ao uso legal e à privacidade do material.
O arquivo físico fica localizado no Comitê de Área. Para organizar todo esse material, o GE-15 Para o
Arquivo Histórico deverá ser consultado.
Pode ser considerada a possibilidade de compor uma história gravada. Isso pode ser feito, solicitando aos
membros mais antigos que enviem o registro gravado de entrevista ou depoimento. O enfoque deve ser nas
lembranças sobre como o Al-Anon/Alateen começou e cresceu na Área. Esses registros e até mesmo relatos
por escrito, constituirão uma parte valiosa e interessante do acervo.
O tamanho dos arquivos depende muito do espaço. O bom senso é um fator-chave na determinação do
que é história, o que será história no futuro e o que pode ser descartado.
Sugestão
Verifique junto às bibliotecas ou instituições de ensino a existência de cursos, grupos de trabalho,
seminários sobre conservação de material histórico.
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