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A l'hora d'afrontar de nou un monografic d'interés pera la comunitat científica, la Junta Directiva de l' Associació d' Arxivers Valencians va
escollir de les propostes presentades el tema que hui dóna nom a aquest
númeroArxius d'lmatges, en primer lloc perque no existia massa literatura
al respecte i en segon lloc perque la demanda de informació deis nostres
professionals sobre aquest tema era cada vegada més abundant. Preteníem
amb aquest número aferir continguts purament tecnics com la conservació,
la digitalització o la descripció, i al mateix temps conéixer també diferents
propostes de dífusió que fan créixer considerablement la projecció social
d'aquests arxius.
Pero a partir de I' elecció del tema, tot el merit correspon a David
Iglésias Franch, qui no va tindre cap problema a !'hora d'acceptar la nostra
proposta per assumir la direcció intel-lectual d'aquest número i als autors
perque ambles seues aportacions o col-laboracions donen la importancia a
aquesta Revista. A tots ells el nostre agra·iment per fer un lloc en les seues
agendes i per haver acceptat la invitació realitzada per l' AAV
Volem també agrair als patrocinadors la seua participació, perque per
a una associació sense anim de lucre, resulta costós mantindre una publicació periodica com aquesta.
Volem agrair a tots els socis i sacies tots els seus comentaris sobre la
Revista d' Arxius perque així podrem esmenar els errors comessos i continuar dotant a la nostra revista d'un contingut intel-lectual digne de la
nostra professió.
Esperem sincerament que aquest nou número siga del gust deis nostres
lectors i d'utilitat en els nostres arxius.

La Junta Directiva de / 'AA V.
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