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Od Redakcji

Po wielu latach zwi¹zków z �Archeionem�, aktywnego wp³ywania na jego
kszta³t, charakter i tre�æ prof. dr hab. Stefan Kuczyñski zrezygnowa³ z kierowania
pismem. Tak¹ decyzjê, mimo wcze�niejszych zapowiedzi, trudno przyj¹æ bez prote-
stu. Nie³atwo jest bowiem pogodziæ siê ze zubo¿eniem dobrze dzia³aj¹cego, znako-
micie rozumiej¹cego siê zespo³u. Z drugiej jednak strony nie sposób nie braæ pod
uwagê woli Profesora. Przyjmuj¹c zatem nieodwo³aln¹ decyzjê dotychczasowego
redaktora naczelnego, zwrócili�my siê do Niego o pozostawanie w kontakcie
z �Archeionem�, o dalsze s³u¿enie rad¹, dzielenie siê ideami.

Za sze�æ za� lat ofiarnej pracy, wielkiej odpowiedzialno�ci i m¹drego sterowa-
nia rozwojem archiwistyki pragnêliby�my wyraziæ prof. Kuczyñskiemu najg³êbsz¹
wdziêczno�æ. Szczególne podziêkowania sk³adamy za podjêcie trudu zmiany profi-
lu pisma, które w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu ma koncentrowaæ uwagê na proble-
mach metodycznych, nowych technikach informatycznych, wprowadzaniu do na-
uki polskiej osi¹gniêæ archiwistyki �wiatowej. Ten kierunek zostanie utrzymany
i w miarê mo¿liwo�ci rozwijany.

Nasz¹ wdziêczno�æ za wieloletni¹ pracê winni�my te¿ odchodz¹cemu dotych-
czasowemu sekretarzowi redakcji �Archeionu�, pani Izabelli Rdzanek, która zde-
cydowa³a siê na skorzystanie z uprawnieñ emerytalnych.

Mamy nadziejê, i¿ zmieniony sk³ad zespo³u redakcyjnego nie zawiedzie oczeki-
wañ Czytelników.

Daria Na³êcz





T   E   O   R   I   A      I      M   E   T   O   D   Y   K   A

ARCHEION, T. CIV
WARSZAWA 2002

EWA ROSOWSKA
(Warszawa)

STAN OPRACOWANIA ZASOBU
ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH

Na mocy Zarz¹dzenia nr 5 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z 8 V
2000 r. w archiwach pañstwowych przeprowadzono przegl¹d stanu opracowania
zasobu archiwalnego oraz warto�ci informacyjnej �rodków ewidencyjnych do nie
opracowanej czê�ci zasobu. Badanie, którego podsumowanie prezentuje niniejszy
raport, by³o elementem przygotowania nowelizacji przepisów metodycznych, do-
tycz¹cych postêpowania z materia³ami archiwalnymi w archiwach pañstwowych.
G³ównym celem by³o uzyskanie wiedzy o tym, w jakim zakresie uzasadnione
i mo¿liwe do wprowadzenia s¹ zmiany, zaproponowane przez zespó³ naukowy ds.
usprawnienia opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach
pañstwowych, przedstawione w Projekcie kierunków zmian archiwalnych prze-
pisów metodycznych. Przegl¹d przeprowadzono odrêbnie we wszystkich archi-
wach pañstwowych i ich oddzia³ach zamiejscowych. Odpowiedzi nades³a³o 86
respondentów. Raport z badania zosta³ przed³o¿ony naczelnemu dyrektorowi ar-
chiwów pañstwowych oraz Centralnej Komisji Metodycznej. Pos³u¿y³ jako mate-
ria³ porównawczy dla zespo³u naukowego do dalszych jego prac. Pe³ny raport
opublikowano na stronie Centralnej Komisji Metodycznej: www.archiwa.gov.pl

W badaniu pos³u¿ono siê terminami i pojêciami u¿ywanymi powszechnie
w ewidencji archiwalnej. Strukturê opracowania zasobu ró¿nych archiwów, a tak-
¿e ca³o�ci zasobu archiwów pañstwowych uzyskano na podstawie zestawieñ licz-
bowych zespo³ów zewidencjonowanych wg rodzajów karty zespo³u (A � opraco-
wane, AN � do ponownego opracowania, A i B � sk³adaj¹ce siê z czê�ci opraco-
wanej i nie opracowanego dop³ywu, B � nie opracowane). Kwestionariusze prze-
gl¹du sk³ada³y siê z 3 formularzy, opisuj¹cych stan ilo�ciowy zasobu, oraz ankie-
ty, maj¹cej charakter sonda¿owy. Archiwa wype³nia³y je na podstawie danych
zgromadzonych w komputerowej bazie danych SEZAM (System Ewidencji Za-
sobu Archiwalnego). Informacje, dotycz¹ce rodzajów i liczby �rodków ewiden-
cyjnych i pomocy archiwalnych oraz ich zawarto�ci informacyjnej, uzyskano dro-
g¹ bezpo�redniego ogl¹du i oceny tej ewidencji. Rezultaty przegl¹du odzwiercie-
dlaj¹ stan opracowania zasobu archiwów pañstwowych z 31 XII 2000 r.
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Przegl¹d pozwoli³ na uzyskanie ca³o�ciowego, choæ nie w pe³ni wyczerpuj¹ce-
go, obrazu opracowania zasobu w skali archiwów pañstwowych.

Badanie pokaza³o dwie istotne cechy obecnego systemu ewidencji archiwal-
nej, które mia³y negatywny wp³yw na otrzymane wyniki. Pierwsza wynika³a z du-
¿ej ró¿norodno�ci rodzajów i zmienno�ci zawarto�ci informacyjnej �rodków ewi-
dencyjno-informacyjnych, których pe³ne odzwierciedlenie w kwestionariuszach
badania nie by³o mo¿liwe. Drugim ograniczeniem sta³ siê brak oznaczenia ró¿nic
miêdzy archiwaliami aktowymi i nieaktowymi, mierzonymi zawsze liczb¹ jedno-
stek archiwalnych. Chodzi tu g³ównie o materia³y takie, jak fotografie, materia³y
kartograficzne, nagrania, plakaty itp., w odniesieniu do których jednostk¹ archi-
waln¹ mo¿e byæ pojedynczy dokument. Przyk³adowo: Archiwum Dokumentacji
Mechanicznej poda³o, ¿e 15 nie opracowanych zespo³ów liczy 13 193 148 j.a. We
wszystkich archiwach za� by³o ogó³em 21 181 079 j.a. materia³ów nie opracowa-
nych. Przyk³ad ten pokazuje, ¿e pos³ugiwanie siê w ewidencji zbiorczej zasobu
archiwów jednostkami archiwalnymi, bez wyró¿nienia rodzaju dokumentacji (akto-
wa, fotograficzna, kartograficzna itd.), obarczone jest istotn¹ wad¹. Dotyczy to
tak¿e wielko�ci wyra¿onych w m.b. W dziedzinie tej wprowadzono niedawno
zmiany, polegaj¹ce na umo¿liwieniu rejestracji w systemie informatycznym
SEZAM nabytków i ubytków do zasobu archiwów odrêbnie dla ró¿nych rodza-
jów dokumentacji nieaktowej. Jednak¿e rejestracj¹ tak¹ objêto akcesje od 1999 r.
Z tego powodu w zestawieniach liczbowych raportu z badania zastosowano g³ów-
nie warto�ci wyra¿one liczb¹ zespo³ów (zbiorów) archiwalnych.

Badanie pokaza³o, ¿e ewidencja archiwalna na poziomie zespo³u archiwalnego
charakteryzuje siê du¿¹ ró¿norodno�ci¹. Ma to miejsce zarówno w odniesieniu do ze-
spo³ów i zbiorów opracowanych, jak przede wszystkim do zasobu nie opracowanego.
Ró¿norodno�æ ta wynika, jak siê wydaje, z dwóch przyczyn: zmian przepisów, doty-
cz¹cych �rodków ewidencyjnych do archiwaliów przejmowanych do archiwów pañ-
stwowych, oraz zmian i nowelizacji metodyki archiwalnej w ci¹gu ostatnich dziesiê-
cioleci. Rezultatem wprowadzanych modyfikacji jest zwiêkszaj¹ce siê zró¿nicowanie
systemów pomocy ewidencyjno-informacyjnych. Dawnych �rodków ewidencyjnych
i pomocy archiwalnych zazwyczaj nie sporz¹dza siê na nowo. Dla potrzeb przegl¹du,
w formularzach ujêto najczê�ciej wystêpuj¹ce, zapewne nie wszystkie, sytuacje, z ja-
kimi mo¿na siê spotkaæ w zakresie ewidencji archiwalnej. Badanie pokaza³o, ¿e czê-
stokroæ zespo³y nie opracowane (zewidencjonowane na karcie B) sk³adaj¹ siê z kilku
lub kilkunastu dop³ywów, przejmowanych w ró¿nych okresach, z których ka¿dy po-
siada �rodek ewidencyjny innego rodzaju, charakteryzuj¹cy siê ró¿n¹ zawarto�ci¹ in-
formacyjn¹ (inwentarz kartkowy roboczy lub tymczasowy, spis zdawczo-odbiorczy,
spis roboczy, bez �rodka ewidencyjnego itp., ró¿nego rodzaju pomoce kancelaryjne).
Jest to zjawisko wystêpuj¹ce do�æ powszechnie we wszystkich archiwach, chocia¿
w ró¿nym zakresie i skali. Dlatego podczas wype³niania formularzy przegl¹du archi-
wa napotyka³y trudno�ci zwi¹zane z zakwalifikowaniem posiadanych �rodków ewi-
dencyjnych do rodzajów ewidencji podanych w kwestionariuszach.
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Du¿ym stopniem skomplikowania charakteryzuj¹ siê tak¿e �rodki ewidencyj-
ne do dop³ywów akt (odcinków zespo³u). Czêstokroæ kilka, a nawet kilkana�cie
odcinków jednego zespo³u posiada ró¿ne �rodki ewidencyjne, odznaczaj¹ce siê
zró¿nicowan¹ warto�ci¹ informacyjn¹ oraz elementami opisu jednostki akt. W od-
niesieniu do zespo³ów, zewidencjonowanych na karcie A i B, wyst¹pi³y niekiedy
niezgodno�ci danych liczbowych, zg³oszonych przez archiwa na potrzeby prze-
gl¹du z danymi bazy SEZAM. Przyczyn¹ jest praktyka dopisywania nie opraco-
wanych dop³ywów do karty AN lub A zespo³ów ju¿ opracowanych.

Opisane zró¿nicowanie, wystêpuj¹ce tak¿e w bazie SEZAM, komplikuje
w znaczny sposób coroczn¹ statystykê ogóln¹ zasobu, sporz¹dzan¹ za pomoc¹ tej
bazy, a tym samym zarz¹dzanie zasobem archiwalnym archiwów pañstwowych.
Przede wszystkim jednak¿e jest to problem metodyczny, który dotyczy metod
postêpowania z zespo³ami otwartymi lub ogólnie postêpowania w przypadku do-
p³ywów do zespo³ów ju¿ opracowanych. Niejednolito�æ i dowolno�æ opisu ar-
chiwalnego (na ró¿nych poziomach: zasobu archiwum, zespo³u lub zbioru, odcin-
ka zespo³u, jednostki archiwalnej itd.) stwarza powa¿ne problemy przy informa-
tyzacji, wymagaj¹cej znormalizowania i �cis³ego zdefiniowania danych, wprowa-
dzanych do komputerowych baz danych.

Wyniki przegl¹du ujêto w trzech aspektach: 1) charakterystyki liczbowej opra-
cowania zasobu; 2) charakterystyki �rodków ewidencyjnych do zasobu nie opra-
cowanego; 3) wskazañ archiwów, dotycz¹cych uproszczonych metod opraco-
wania zasobu.

Charakterystyka liczbowa opracowania zasobu

W zasobie archiwów pañstwowych by³o 47% nie opracowanych zespo³ów
i zbiorów (30 566 na 65 121 wszystkich zespo³ów i zbiorów). �rednio w archi-
wach procent zespo³ów z kart¹ B wynosi³ 48%. Zespo³ów zewidencjonowanych
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na karcie A i B by³o 2438, stanowi¹c 4% ogólnej liczby zespo³ów znajduj¹cych
siê w zasobie archiwów pañstwowych (�rednia warto�æ dla ró¿nych archiwów
wynosi³a tak¿e 4%). W uzupe³nieniu danych, które poda³y archiwa, wykonano
raport z bazy SEZAM dla zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i AN, dla
których liczba j.a. opracowanych by³a mniejsza od liczby j.a. ogó³em. Uzyskano
liczbê 3795 zespo³ów, któr¹ zapewne nale¿a³oby zsumowaæ z liczb¹ zespo³ów
zewidencjonowanych na karcie A i B. Czê�æ tych zespo³ów to rezultat niezamie-
rzonego b³êdu podczas wprowadzania danych do bazy SEZAM, którego nie mo¿-
na oszacowaæ. Pomimo to powy¿sza liczba wskazuje, i¿ archiwa czêstokroæ nie
zaznaczaj¹ w ewidencji zasobu zmiany rodzaju karty w przypadku dop³ywu akt
do zespo³u opracowanego, kwalifikuj¹c do celów statystycznych zespo³y z dop³y-
wami nie opracowanymi jako zespo³y z kart¹ A lub AN. Czê�æ archiwów nie ewi-
dencjonuje na karcie B dop³ywów do zespo³ów opracowanych, co �wiadczy o nie-
jednolitej praktyce postêpowania z nie opracowanymi dop³ywami. Wskazuje to
jednocze�nie na potrzebê ujednolicenia kryteriów ewidencji na poziomie zasobu
archiwum w tym zakresie.

W zwi¹zku z komputeryzacj¹ ewidencji archiwalnej i coraz szerszym stoso-
waniem bazy danych SEZAM, zapewne uzasadnione by³oby zlikwidowanie po-
dzia³u zespo³ów na 4 kategorie, oznaczone na kartach zespo³ów symbolami A, A
i B, B, AN. Jak wskazuj¹ rezultaty przegl¹du, kryteria zaliczenia zespo³u do kate-
gorii A i B oraz AN, oznaczaj¹cych stopieñ opracowania, s¹ nieprecyzyjne, za�
statystyki sporz¹dzane na ich podstawie nie odzwierciedlaj¹ stanu rzeczywistego.
Do celów informacji o stanie opracowania zasobu archiwów pañstwowych wy-
starczaj¹cy by³by podzia³ na zespo³y w ca³o�ci opracowane (obecnie oznaczone
symbolem A) oraz zespo³y nie opracowane, opracowane czê�ciowo lub wymaga-
j¹ce ponownego opracowania (obecnie oznaczone symbolami A i B, B oraz AN).
W zwi¹zku z dalszym rozwojem bazy danych SEZAM, stwarzaj¹cym mo¿liwo�æ
uzyskiwania szczegó³owych aktualnych danych, nale¿a³oby rozwa¿yæ rezygnacjê
z oznaczania zespo³ów symbolami.

�rodki ewidencyjne do zasobu nie opracowanego

Zespo³y nie opracowane bez ewidencji (posiadaj¹ce kartê B)

Ogó³em w archiwach pañstwowych 2919 zespo³ów archiwalnych nie mia³o
innego �rodka ewidencyjnego oprócz karty zespo³u, co stanowi³o 10% zasobu nie
opracowanego i 4% ca³ego zasobu. W�ród zespo³ów zewidencjonowanych na karcie
A i B, 1050 nie opracowanych dop³ywów nie posiada³o innej ewidencji poza kart¹
B. Bez ewidencji w zasobie archiwów pañstwowych pozostawa³o w sumie 3969
zespo³ów i odcinków zespo³ów. Do tych materia³ów nie mog¹ mieæ zastosowania
jakiekolwiek uproszczone metody opracowania; w wiêkszo�ci nie s¹ one udostêp-
niane, gdy¿ nie posiadaj¹ praktycznie pomocy ewidencyjnych na poziomie jed-
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nostki archiwalnej. Czê�æ z tych materia³ów stanowi¹ dop³ywy do zespo³ów akt
stanu cywilnego (pojedyncze ksiêgi stanu cywilnego, dopisywane na karcie ze-
spo³u).

Inwentarze kartkowe

Przegl¹d udokumentowa³ niejednolit¹ praktykê traktowania inwentarzy kart-
kowych w archiwach. W czê�ci z nich zespo³y, maj¹ce robocze inwentarze kart-
kowe, zatwierdzone przez komisjê metodyczn¹, rejestrowane by³y w ewidencji
ogólnej zasobu jako zespo³y opracowane (z kart¹ A lub AN). W innych archiwach
zespo³y z tym rodzajem pomocy ewidencjonowano na karcie B.

Procent zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B), po-
siadaj¹cych inwentarze kartkowe robocze do ca³ego zespo³u, waha³ siê w ró¿-
nych archiwach od 0 do 79% (�rednio 20%), wynosz¹c w skali zasobu wszystkich
archiwów pañstwowych 22%.

W odniesieniu do zespo³ów sk³adaj¹cych siê z czê�ci opracowanej i nie opra-
cowanej (zewidencjonowanych na karcie A i B) liczba dop³ywów, do których spo-
rz¹dzono inwentarze kartkowe robocze do ca³ego dop³ywu, jest niewielka i wyno-
si 220 (9% do ogólnej liczby zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B),
przy czym dane te odnosz¹ siê jedynie do 26 archiwów. A¿ 60 archiwów poda³o,
¿e nie ma w swym zasobie nie opracowanych dop³ywów z inwentarzami kartko-
wymi.

Istotn¹ cech¹ zasobu opracowanego (zewidencjonowanego na kartach A i AN)
jest du¿a liczba zespo³ów posiadaj¹cych inwentarze kartkowe zatwierdzone przez
komisjê metodyczn¹. Ogó³em zasób opracowany wynosi 32 117 zespo³ów, w tym
inwentarze kartkowe, tzw. zatwierdzone, ma 5877 zespo³ów (18%), wahaj¹c siê
w konkretnych archiwach od 1% do 69% (�rednio 16%). W�ród przyczyn takiego
stanu wskazaæ mo¿na problemy organizacyjno-techniczne (przepisanie inwenta-
rza kartkowego na ksi¹¿kowy), lecz tak¿e takie, jak: zmiana rozmiarów zespo³u
po opracowaniu inwentarza kartkowego (nowy dop³yw lub przesuniêcie wewnêtrz-
ne), zalecenie komisji metodycznej poprawienia inwentarza itd.

Spisy zdawczo-odbiorcze

Wa¿ne miejsce w�ród zmian zaproponowanych w Projekcie kierunków zmian
archiwalnych przepisów metodycznych zajmuj¹ sprawy zwi¹zane z jako�ci¹ spi-
sów zdawczo-odbiorczych materia³ów przejmowanych do archiwów. Za³o¿ono,
¿e ten �rodek ewidencyjny stanowiæ powinien podstawê dalszych prac archiwal-
nych w archiwum. Dlatego w badaniu poproszono respondentów nie tylko o po-
danie danych liczbowych dotycz¹cych spisów zdawczo-odbiorczych, lecz zapyta-
no tak¿e o ich warto�æ informacyjn¹. Do tego celu pos³u¿ono siê terminem prawi-
d³owego spisu zdawczo-odbiorczego, definiuj¹c go jako spis, na podstawie które-
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go mo¿liwa jest identyfikacja ka¿dej jednostki fizycznej, tzn., w którym: ka¿dej
pozycji spisu odpowiada jedna jednostka akt, opis jednostki w spisie odpowiada
opisowi na teczce, opis jednostki w spisie i na teczce zawiera co najmniej nastê-
puj¹ce elementy: sygnaturê, numer jednostki (pozycja w spisie lub pozycja w spi-
sie ³amana przez numer spisu), tytu³ jednostki, daty krañcowe, co najmniej roczne,
materia³ów jednostki. Definicja ta zosta³a oparta na wymaganiach przepisów re-
guluj¹cych zasady przejmowania materia³ów archiwalnych do archiwów pañstwo-
wych, obowi¹zuj¹cych w chwili przeprowadzeniu przegl¹du.

Na 30 566 zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B)
w zasobie archiwów pañstwowych, 17 723 zespo³y posiada³y spisy zdawczo-
-odbiorcze (58%), wahaj¹c siê w granicach warto�ci procentowej od 0% (spisów
w ogóle nie posiada³y ADM i AGAD) do 100%, wynosz¹c �rednio w archiwach
60% liczby zespo³ów nie opracowanych. Warto�æ informacyjn¹ tych spisów od-
zwierciedlaj¹ liczby dotycz¹ce spisów prawid³owych i nieprawid³owych.

40% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) ma prawid³owe spisy zdawczo-
-odbiorcze, 17% archiwa zadeklarowa³y jako spisy nieprawid³owe (ogó³em w ar-
chiwach pañstwowych 5282 zespo³y z takimi spisami).

W celu okre�lenia obszaru zastosowania uproszczonych metod opracowania
wa¿ne s¹ dane odnosz¹ce siê do spisów nieprawid³owych. Warto�ci graniczne liczby
zespo³ów nie opracowanych z nieprawid³owymi spisami wynosz¹ w archiwach
od 0 do 446; warto�ci graniczne procentowe liczby zespo³ów nie opraco-
wanych z nieprawid³owymi spisami zdawczo-odbiorczymi waha³y siê od 0% do
68%, wynosz¹c �rednio w archiwach 21%.

Interesuj¹ce jest zestawienie danych o tych �rodkach ewidencyjnych do zes-
po³ów zewidencjonowanych na karcie B, które pozwalaj¹ na identyfikacjê jed-
nostki w zespole. Otrzymano nastêpuj¹ce wyniki:

Liczba zespo³ów nie opracowanych 30 566
Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych

prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze 12 373 (40%)
Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych

inne pomoce, pozwalaj¹ce na identyfikacjê jednostki w zespole 3 585
Liczba zespo³ów nie opracowanych posiadaj¹cych

inwentarze kartkowe robocze do ca³ego zespo³u 6 858
Liczba zespo³ów nie opracowanych, do których spisy zdawczo-

-odbiorcze mo¿na uznaæ za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ 8 195 (26%)
W zestawieniu tym dane dotycz¹ce ró¿norodnych �rodków ewidencyjnych czê-

�ciowo zawieraj¹ siê w sobie (zespo³y nie opracowane, posiadaj¹ce jednocze�-
nie spis zdawczo-odbiorczy i inwentarz kartkowy roboczy lub inn¹ pomoc, po-
zwalaj¹c¹ na identyfikacjê jednostki w zespole).

Zestawienie pokazuje jednocze�nie, ¿e na 40% zespo³ów nie opracowanych,
maj¹cych prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze, jedynie 26% archiwa zadeklaro-
wa³y jako przydatne do zastosowania uproszczonego opracowania poprzez uzna-
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nie prawid³owo sporz¹dzonych spisów zdawczo-odbiorczych wraz z notatk¹ in-
formacyjn¹ o zespole za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹. Ró¿nica ta wynika
z zaproponowanego w Projekcie kierunków zmian archiwalnych przepisów meto-
dycznych podzia³u zasobu archiwalnego na trzy grupy A1, A2 i A3, w odniesieniu
do których ustalono dopuszczalne metody uproszczonego opracowania.

W rozbiciu na zespo³y sk³adaj¹ce siê z czê�ci opracowanej i nie opracowanego
dop³ywu (zewidencjonowane na karcie A i B) warto�æ informacyjna spisów zdaw-
czo-odbiorczych przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Liczba zespo³ów z kart¹ A i B 2 438
Nie opracowane dop³ywy, posiadaj¹ce spisy zdawczo-odbiorcze 916
Nie opracowane dop³ywy, posiadaj¹ce prawid³owe spisy

zdawczo-odbiorcze 633
W badaniu zapytano tak¿e archiwa o nie opracowane zespo³y i czê�ci zespo-

³ów (zewidencjonowane na karcie B oraz A i B) maj¹ce wy³¹cznie spisy zbiorcze
i spisy prowizoryczne. Dane te odzwierciedlaj¹ zakres prac inwentaryzacyjno-
-porz¹dkowych nie podlegaj¹cych uproszczonemu opracowaniu, niezbêdnych do
wykonania w archiwach. Spo�ród ogólnej liczby 30 566 zespo³ów nie opracowa-
nych (zewidencjonowanych na karcie B), 2697 zespo³ów (9%) stanowi³y zespo³y
posiadaj¹ce jedynie spisy prowizoryczne i spisy zbiorcze. Warto�æ procentowa
dla poszczególnych archiwów waha³a siê w granicach od 0% do 59%, wynosz¹c
�rednio 9%.

£¹cznie, w odniesieniu do zasobu nie opracowanego, zakres niezbêdnych prac
inwentaryzacyjno-porz¹dkowych przedstawia siê nastêpuj¹co:

Liczba zespo³ów nie opracowanych (zewidencjonowanych na karcie B)
ogó³em 30 566

Liczba zespo³ów nie opracowanych, posiadaj¹cych nieprawid³owe
spisy zdawczo-odbiorcze 5 282

Liczba zespo³ów nie opracowanych bez ewidencji, do których
jedyn¹ ewidencjê stanowi karta B 2 919

Suma zespo³ów nie opracowanych z nieprawid³owymi
spisami i bez ewidencji 8 201 (27%, �rednio 31%)

Liczba zespo³ów nie opracowanych wymagaj¹cych
inwentaryzacji i porz¹dkowania 15 568 (51%, �rednio 54%)

27% zespo³ów nie opracowanych (�rednio 31%, dla warto�ci granicznych od
1% do 99%) stanowi¹ zespo³y z niewystarczaj¹cymi �rodkami ewidencyjnymi
(nieprawid³owe spisy i wy³¹cznie karta B zespo³u). Archiwa zadeklarowa³y po-
nadto, i¿ 51% zasobu nie opracowanego (�rednio 54% dla warto�ci granicznych
od 3% do 100%) wymaga inwentaryzacji i porz¹dkowania. Jest to liczba wy¿sza
ni¿ poprzednia. Nale¿y przyj¹æ, ¿e w³a�nie ta druga warto�æ jest bardziej wiary-
godna dla oszacowania obszaru zastosowania uproszczonych metod inwentaryza-
cji, porz¹dkowania i sporz¹dzania pomocy archiwalnych.
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Stan uporz¹dkowania zasobu nie opracowanego
i mo¿liwo�ci zastosowania uproszczonych metod opracowania

Stan uporz¹dkowania nie opracowanej czê�ci zasobu archiwów pañstwowych,
z punktu widzenia zasiêgu niezbêdnych do wykonania prac nad inwentaryzacj¹,
porz¹dkowaniem i opracowaniem materia³ów archiwalnych, odzwierciedlaj¹ pyta-
nia ankiety sonda¿owej.

Archiwa poproszono o oszacowanie ich zasobu nie opracowanego wg kryte-
rium zespo³ów wymagaj¹cych i nie wymagaj¹cych inwentaryzacji i porz¹dkowa-
nia oraz kryterium zespo³ów zawieraj¹cych materia³y nierozpoznane prowenien-
cyjnie. Analogiczne pytania dotyczy³y zespo³ów zewidencjonowanych na karcie
A i B, przy czym uwzglêdniono liczbê takich zespo³ów, wymagaj¹cych ponowne-
go opracowania ca³ego zespo³u.

Zasób nie opracowany, wobec którego archiwa zadeklarowa³y, ¿e nie wymaga
inwentaryzacji i porz¹dkowania, uznaæ mo¿na za zasób uporz¹dkowany, w odnie-
sieniu do którego mo¿liwe jest wdro¿enie uproszczonych metod opracowania
archiwaliów.

Czynno�ci inwentaryzacji i porz¹dkowania zosta³y szeroko zdefiniowane na
potrzeby przegl¹du, obejmuj¹c zasadniczo ca³o�æ prac, niezbêdnych do wykona-
nia w przypadku materia³ów znajduj¹cych siê w stanie nie uporz¹dkowanym. Prace
te okre�lono nastêpuj¹co: rozpoznanie zespo³owe akt, segregacja akt w obrêbie
jednostek, wydzielenie materia³ów kategorii B i brakowanie, inwentaryzacja jed-
nostek, uzupe³nienie i zweryfikowanie tytu³ów jednostek, systematyzacja jedno-
stek w obrêbie zespo³u.

Wnioski, oparte na odpowiedziach udzielonych przez archiwa, maj¹ charakter
jedynie szacunkowy, pozwalaj¹cy na wskazanie ogólnych kierunków w zakresie
zastosowania uproszczonych metod opracowania, przede wszystkim za� skali za-
sobu, w odniesieniu do którego mo¿na zastosowaæ zaproponowane uproszczenia
prac porz¹dkowych i inwentaryzacyjnych. Dane liczbowe, uzyskane na podsta-
wie ankiety mog¹ s³u¿yæ tak¿e do oceny czynnika subiektywnego: zainteresowa-
nia archiwistów wdro¿eniem rozmaitych uproszczonych metod. W kilku przypad-
kach na pytania ankiety uzyskano odpowied� �trudno stwierdziæ�, której w zesta-
wieniach liczbowych nadano warto�æ 0. Powy¿sze uwagi odnosz¹ siê tak¿e do
analogicznych danych dotycz¹cych zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A
i B. Ocena przez archiwa mo¿liwo�ci zastosowania uproszczonych metod opraco-
wania zasobu kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

Liczba zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) ogó³em 30 566
Liczba zespo³ów nie opracowanych, nie wymagaj¹cych

inwentaryzacji i porz¹dkowania 14 393
% liczby zespo³ów nie wymagaj¹cych inwentaryzacji

i porz¹dkowania do liczby zespo³ów nie opracowanych ogó³em 47



17STAN OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH

Liczba zespo³ów nie opracowanych wymagaj¹cych
inwentaryzacji i porz¹dkowania 15 568

Liczba zespo³ów nie opracowanych zawieraj¹cych materia³y
nierozpoznane proweniencyjnie 898

% liczby zespo³ów z materia³ami nierozpoznanymi do liczby zespo³ów
nie opracowanych ogó³em 3

Liczba zespo³ów z kart¹ A i B ogó³em 2 438
Liczba zespo³ów z nie opracowanymi dop³ywami nie wymagaj¹cymi

inwentaryzacji i porz¹dkowania 738
% liczby zespo³ów z nie opracowanymi dop³ywami nie wymagaj¹cymi

inwentaryzacji do liczby zespo³ów z kart¹ A i B ogó³em 30
Liczba zespo³ów z nie opracowanymi dop³ywami wymagaj¹cymi

inwentaryzacji i porz¹dkowania 1 666
Liczba zespo³ów z kart¹ A i B, wymagaj¹cych ponownego

opracowania ca³o�ci zespo³u 234
% liczby zespo³ów wymagaj¹cych ponownego opracowania

do liczby zespo³ów z kart¹ A i B ogó³em 10
W�ród zespo³ów w ca³o�ci nie opracowanych, 47% zadeklarowa³y archiwa jako

zespo³y nie wymagaj¹ce inwentaryzacji i porz¹dkowania (14 393 zespo³y nie opra-
cowane). Warto�æ procentowa waha siê dla ró¿nych archiwów, wynosz¹c �rednio
33%. Analogiczne warto�ci dla zespo³ów z kart¹ A i B wynosz¹ 30% (738 zespo-
³ów), daj¹c warto�æ �redni¹ wynosz¹c¹ 17%.

Na przeciwstawnym biegunie znajduje siê 898 zespo³ów w zasobie archiwów
pañstwowych, zawieraj¹cych materia³y archiwalne o nie rozpoznanej przynale¿-
no�ci zespo³owej (przy czym liczba ta przypada jedynie na 26 archiwów). Archi-
wa, które zadeklarowa³y, i¿ materia³y takie posiadaj¹, zwróci³y uwagê, i¿ zaliczy-
³y do nich przewa¿nie zespo³y zewidencjonowane wy³¹cznie na karcie B, poza
pewnymi rodzajami archiwaliów (np. ksiêgami stanu cywilnego).

Niewielka by³a liczba zespo³ów zewidencjonowanych na karcie A i B, wyma-
gaj¹cych w ca³o�ci ponownego opracowania ze wzglêdu na zawarto�æ lub wiel-
ko�æ dop³ywu. Ogó³em w skali wszystkich archiwów pañstwowych takich zespo-
³ów by³o 234 (63 archiwa zadeklarowa³y, i¿ takich zespo³ów nie posiadaj¹ w swo-
im zasobie), co stanowi 10% liczby zespo³ów z kart¹ A i B ogó³em. Na pozór
liczby te mog³yby wskazywaæ, i¿ problem ponownego opracowania zespo³ów, do
których mia³y miejsce dop³ywy, nie ma szerszego zasiêgu. Jednak¿e dla w³a�ci-
wego oszacowania nale¿a³oby uwzglêdniæ tak¿e czê�æ zespo³ów z kart¹ AN.
W praktyce archiwów czêstokroæ zespo³y, do których mia³y miejsce dop³ywy, ewi-
dencjonuje siê na karcie oznaczonej tym symbolem.

W ankiecie zapytano archiwa o liczbê zespo³ów nie opracowanych (zewiden-
cjonowanych na karcie B oraz karcie A i B), w odniesieniu do których mo¿na
zastosowaæ uproszczone metody porz¹dkowania. Dane te charakteryzuj¹ szcze-
gó³owo stan uporz¹dkowania zasobu nie opracowanego (zespo³ów z kart¹ B i z kart¹
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A i B), wymagaj¹cy wykonania prac, wchodz¹cych w zakres inwentaryzacji i po-
rz¹dkowania.

Liczba zespo³ów z kart¹ B i kart¹ A i B 33 004
Liczba zespo³ów z kart¹ B i z kart¹ A i B, wymagaj¹cych

inwentaryzacji i porz¹dkowania 17 234
Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie

z brakowania w obrêbie teczek 13 731
Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie

z nadania uk³adu w obrêbie teczki 13 452
Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie

z fizycznej systematyzacji 10 322
Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie

z nadania uk³adu w obrêbie zespo³u 6 819
Liczba zespo³ów, wobec których zadeklarowano zrezygnowanie

z jednolitej metody opracowania zespo³ów, sk³adaj¹cych siê z czê�ci
opracowanej i nie opracowanych dop³ywów 1 645

Wed³ug oceny archiwów, uzasadnione jest wprowadzenie wszystkich zapro-
ponowanych w badaniu uproszczonych metod inwentaryzacji i porz¹dkowania,
chocia¿ w ró¿nym zakresie. Udzia³ procentowy ka¿dej z wyszczególnionych
uproszczonych metod kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:

Do 44,9% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) mo¿na zastosowaæ odst¹-
pienie od brakowania w obrêbie teczek.

Do 44,0% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) mo¿na zastosowaæ odst¹-
pienie z nadania uk³adu w obrêbie teczki.

Do 33,7% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) mo¿na zastosowaæ odst¹-
pienie od fizycznej systematyzacji akt na rzecz systematyzacji inwentarzowej.

Do 22,3% zespo³ów nie opracowanych (z kart¹ B) mo¿na zastosowaæ odst¹-
pienie od nadania uk³adu w obrêbie zespo³u.

Do 67,4% zespo³ów z kart¹ A i B mo¿na zastosowaæ odst¹pienie od jednolitej
metody opracowania zespo³ów z dop³ywami i dopuszczenie opracowania dop³y-
wu metodami uproszczonymi.

Osiem archiwów posiada³o obcojêzyczne inwentarze ksi¹¿kowe, które mog³y-
by byæ uznane za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³ów, zawieraj¹cych
akta obcojêzyczne. Ogó³em liczba takich zespo³ów zadeklarowanych przez archi-
wa wynosi³a 380, przy czym najwiêksza czê�æ przypada na Archiwum Pañstwo-
we w Gdañsku.

W badaniu zapytano archiwa o ich ocenê mo¿liwo�ci zastosowania uproszczo-
nych metod opracowania pomocy archiwalnych. W kwestionariuszu ankiety
sformu³owano 4 takie metody, prosz¹c respondentów o podanie liczby zespo³ów
nie opracowanych, do których mo¿na zastosowaæ wymienione uproszczone meto-
dy. Odpowiedzi archiwów kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
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Zrezygnowanie z ponownego 1432 (67% zespo³ów z kart¹ A i B)
opracowania zespo³u, do którego przejêto
dop³yw, na rzecz zewidencjonowania dop³ywu
poprzez dopisanie jednostek do istniej¹cego
inwentarza lub opracowania kolejnego tomu inwentarza

Uznanie prawid³owo sporz¹dzonego 8195 (27% zespo³ów z kart¹ B)
spisu zdawczo-odbiorczego akt wraz z notatk¹
informacyjn¹ za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹
do zespo³u

Uznanie inwentarza kartkowego dawnego, 7046 (23% zespo³ów z kart¹ B)
inwentarza kartkowego roboczego lub tymczasowego
za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u

Uznanie innych pomocy wraz z notatk¹ 1615 (5% zespo³ów z kart¹ B)
informacyjn¹ o zespole za wystarczaj¹c¹ pomoc
archiwaln¹ do zespo³u

Spo�ród zaproponowanych uproszczonych metod sporz¹dzania pomocy archi-
walnych archiwa najczê�ciej wskazywa³y metodê polegaj¹c¹ na uznaniu prawi-
d³owo sporz¹dzonego spisu zdawczo-odbiorczego akt wraz z notatk¹ informacyj-
n¹ za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u, pozwalaj¹c¹ na zidentyfiko-
wanie jednostki w zespole i jego udostêpnianie (8195 zespo³ów). W dalszej kolej-
no�ci znalaz³y siê: uznanie inwentarza kartkowego (dawnego, inwentarza kartko-
wego roboczego lub tymczasowego 7046 zespo³ów) oraz uznanie innych pomocy
wraz z notatk¹ informacyjn¹ o zespole (1615 zespo³ów).

Poproszono tak¿e o wskazanie rodzajów pomocy (archiwalne i kancelaryjne)
innych ni¿ przewidziane obowi¹zuj¹cymi przepisami inwentarze ksi¹¿kowe ze
wstêpem, które � zdaniem respondentów � w sposób wystarczaj¹cy opisuj¹ jed-
nostkê archiwaln¹ w zespole i pozwalaj¹ na udostêpnianie materia³ów archiwal-
nych. Uzyskano nastêpuj¹ce odpowiedzi1: indeks alfabetyczny osób, wpisanych
na niemieck¹ listê narodow¹, indeksy geograficzne, indeksy osobowe, indeksy
rzeczowe, indeksy tematyczne, inwentarz kartkowy czê�ciowy, inwentarz ksi¹¿-
kowy nieprawid³owy, inwentarz ksi¹¿kowy prowizoryczny ze spisem zdawczo-
-odbiorczym, inwentarze kartkowe sporz¹dzone w archiwum zak³adowym (akta
by³ej PZPR), inwentarze kartkowe, inwentarze ksi¹¿kowe bez wstêpu, inwentarze
ksi¹¿kowe robocze, inwentarze ksi¹¿kowe uzupe³nione notatk¹ informacyjn¹ (za-
miast wstêpu do inwentarza ksi¹¿kowego zespo³u), inwentarze ksi¹¿kowe, spo-
rz¹dzone w edytorze tekstów Microsoft Word z opisem jednostki, odpowiadaj¹-
cym opisowi w tradycyjnym inwentarzu ksi¹¿kowym, inwentarze sporz¹dzone
w aplikacji IZA, kartoteka, komputerowe bazy danych (materia³y kartograficzne),
ksiêga ewidencyjna, pomoce dawne (inwentarz tymczasowy, inwentarze depozy-
tów), praca magisterska wraz z inwentarzem kartkowym, protokó³ przekazania

1 Nazwy �rodków ewidencyjnych zacytowano w brzmieniu podanym przez archiwa.
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dokumentów, protokó³ zdawczo-odbiorczy, rejestry ksi¹g metrykalnych i stanu
cywilnego, repertoria, skorowidze (do ró¿nych rodzajów akt), skorowidze do akt
osobowych, spisy akt na odwrocie karty B zespo³u (dla zespo³ów licz¹cych po
kilka � kilkana�cie jednostek), spisy akt w bazie danych Access (sygnatura, tytu³
j.a., daty skrajne), spisy akt (ogólnie), spisy nazwisk osadników (akta osiedleñ-
cze), spisy prowizoryczne, spisy robocze, spisy roczników stanu cywilnego, spisy
zdawczo-odbiorcze wraz ze spisami skontrowymi, spisy zdawczo-odbiorcze, w któ-
rych pod jedn¹ pozycj¹ zdarzaj¹ siê sporadycznie 2�3 jednostki, wykaz akt prze-
kazanych do archiwum, wykazy nazwisk.

Przytoczony wykaz zawiera bardzo zró¿nicowane pomoce ewidencyjne i kan-
celaryjne (wskazano ok. 40 rodzajów), które mog³yby byæ, w ocenie responden-
tów, wystarczaj¹c¹ pomoc¹ archiwaln¹ do zespo³u. Stosunkowo du¿¹ liczbê sta-
nowi¹ w�ród nich pomoce kancelaryjne u¿ytkowane w archiwach do wykonywa-
nia ró¿norodnych kwerend (indeksy, skorowidze, repertoria). Bez wzglêdu na ich
du¿¹ przydatno�æ praktyczn¹ w archiwum, nie jest to ewidencja wystarczaj¹ca do
uznania zespo³u za opracowany. Stosunkowo du¿a liczba wskazañ dotyczy³a uzna-
nia inwentarza ksi¹¿kowego (bez wstêpu) za wystarczaj¹c¹ pomoc do zespo³u.
Takie rozwi¹zanie postulowa³a ponad po³owa respondentów.

Wnioski

Wyniki przegl¹du charakteryzuj¹ stan uporz¹dkowania i zewidencjonowania
zasobu archiwów pañstwowych. Z punktu widzenia celów i potrzeb modernizacji
metodyki archiwalnej dane badania mo¿na rozpatrywaæ w kilku aspektach.

Uproszczone metody porz¹dkowania i inwentaryzacji
materia³ów archiwalnych

Rozmiar zasobu, do którego mog¹ odnosiæ siê uproszczone metody porz¹dko-
wania i inwentaryzacji, okre�laj¹ nastêpuj¹ce dane liczbowe:
� Zespo³y wymagaj¹ce wykonania ca³o�ci prac porz¹dkowych i inwentaryzacyj-

nych:
1) 2919 zespo³ów archiwalnych nie ma ¿adnego �rodka ewidencyjnego (zespo-

³y zewidencjonowane wy³¹cznie na karcie B), co stanowi 10% zasobu nie
opracowanego i 4% ca³o�ci zasobu. 898 zespo³ów nie opracowanych to ze-
spo³y z nie rozpoznan¹ przynale¿no�ci¹ zespo³ow¹ materia³ów archiwalnych;

2) 1050 zespo³ów archiwalnych z nie opracowanymi dop³ywami, które nie po-
siadaj¹ ¿adnego �rodka ewidencyjnego.

� Zespo³y wymagaj¹ce wykonania co najmniej jednej lub kilku prac, wchodz¹-
cych w zakres porz¹dkowania i inwentaryzacji:
1) 15 568 zespo³ów nie opracowanych wymaga inwentaryzacji i porz¹dko-

wania, co stanowi 51% zasobu nie opracowanego;
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2) 17 234 zespo³y nie opracowane i zespo³y z nie opracowanymi dop³ywami
wymagaj¹ inwentaryzacji i porz¹dkowania.

W stosunku do tej kategorii zasobu zaproponowano nastêpuj¹ce metody uprosz-
czonej inwentaryzacji i porz¹dkowania dokumentacji zespo³u:

Zrezygnowanie z brakowania w obrêbie teczek, je�li liczba dokumentacji do
wybrakowania nie przekracza 10% objêto�ci teczki. Archiwa wskaza³y, i¿ tê me-
todê uproszczonego porz¹dkowania mo¿na zastosowaæ w stosunku do 44,9% ze-
spo³ów nie opracowanych.

Zrezygnowanie z nadawania uk³adu dokumentom w obrêbie teczki. Archiwa
wskaza³y, i¿ tê metodê uproszczonego porz¹dkowania mo¿na zastosowaæ w sto-
sunku do 44,0% zespo³ów nie opracowanych. Archiwa zg³osi³y postulat, aby zre-
zygnowaæ z inwentaryzacji i porz¹dkowania materia³ów w obrêbie jednostek, gdy
akta s¹ szyte w kancelarii. Wniosek ten nale¿y uznaæ za w pe³ni s³uszny. Czas
po�wiêcony na ponowne porz¹dkowanie prutych akt mo¿na po�wiêciæ na sporz¹-
dzenie pomocy, u³atwiaj¹cych poruszanie siê po zespole w uk³adzie, w jakim zo-
sta³ przekazany do archiwum.

Zrezygnowanie z fizycznej systematyzacji akt w zespole na rzecz nadania mate-
ria³om zespo³u uk³adu w inwentarzu. Archiwa wskaza³y, i¿ tê metodê uproszczone-
go porz¹dkowania mo¿na zastosowaæ w stosunku do 33,7% zespo³ów nie opraco-
wanych. Stosunkowo niewielki procent zespo³ów, zadeklarowanych przez archiwa
jako kwalifikuj¹ce siê do tej metody, wskazuje jednocze�nie na skalê, w jakiej ma
zastosowanie inwentarz archiwalny, sporz¹dzany przy zastosowaniu komputerowej
bazy danych IZA, daj¹cej mo¿liwo�æ inwentarzowej systematyzacji akt, bez ko-
nieczno�ci fizycznego nadawania jednostkom nowej sygnatury archiwalnej. Sto-
sunkowo niewielkie (mniejsze od oczekiwanego) zainteresowanie archiwistów sys-
tematyzacj¹ inwentarzow¹ w komputerowej bazie danych wynikaæ mo¿e tak¿e z nie-
wystarczaj¹cego upowszechnienia �inwentarza elektronicznego� w archiwach.

Zrezygnowanie z nadania uk³adu materia³om w obrêbie zespo³u, w przypadku
zespo³ów zamkniêtych o niewielkich rozmiarach (nie wiêcej ni¿ 50 j.a.). Archiwa
wskaza³y, i¿ tê metodê uproszczonego porz¹dkowania mo¿na zastosowaæ w sto-
sunku do 22,0% zespo³ów nie opracowanych, postuluj¹c jednocze�nie podwy¿-
szenie kryterium zespo³u niewielkiego do ok. 70 j.a. Jednak¿e w odniesieniu do
tej propozycji archiwa wyrazi³y przeciwstawne opinie. Z jednej strony uznano
postêpowanie takie za zbêdne, gdy¿ udzia³ czasu do przeprowadzenia systema-
tyzacji kilkunastu b¹d� kilkudziesiêciu j.a. w ogólnym bilansie czasu potrzebnego
do ich porz¹dkowania jest stosunkowo niewielki. Z drugiej strony wskazywano,
i¿ usystematyzowane inwentarze do ma³ych, jednorodnych tematycznie zespo³ów
nie charakteryzuj¹ siê lepszymi walorami informacyjnymi ni¿ przyk³adowo spisy
zdawczo-odbiorcze.

Archiwa zaproponowa³y zrezygnowanie z jednolitej metody opracowania do
67,4% zespo³ów z dop³ywami (z kart¹ A i B) i dopuszczenie opracowania dop³y-
wu metodami uproszczonymi. Taki sposób postêpowania oznacza, ¿e ró¿ne czê�ci
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zespo³u usystematyzowane bêd¹ niejednolicie. Jednocze�nie zespó³ bêdzie posia-
da³ ró¿nego rodzaju pomoce archiwalne do jego poszczególnych czê�ci.

Uproszczone metody opracowania pomocy archiwalnych

Przegl¹d wykaza³ du¿¹ ró¿norodno�æ �rodków ewidencyjnych do zasobu nie
opracowanego. Dotyczy to zarówno zespo³ów nie opracowanych w ca³o�ci, jak
i nie opracowanych dop³ywów do zespo³ów opracowanych (zamkniêtych i otwar-
tych).

Zespo³y nie opracowane (zewidencjonowane na karcie B) sk³adaj¹ siê czêsto
z kilku lub kilkunastu dop³ywów, przejmowanych w ró¿nych okresach, z których
ka¿dy posiada �rodek ewidencyjny innego rodzaju (poczynaj¹c od inwentarza kart-
kowego poprzez spis zdawczo-odbiorczy, spis roboczy, bez �rodka ewidencyjnego,
ró¿nego rodzaju pomoce kancelaryjne itp.) o ró¿nej warto�ci informacyjnej. Du¿ym
stopniem skomplikowania charakteryzuj¹ siê tak¿e �rodki ewidencyjne do nie opra-
cowanych dop³ywów do zespo³ów czê�ciowo opracowanych. Czêstokroæ kilka, a na-
wet kilkana�cie dop³ywów do jednego zespo³u ma ró¿ne �rodki ewidencyjne, odró¿-
niaj¹ce siê zawarto�ci¹, a tak¿e ró¿nymi elementami opisu jednostki akt.

Jako najczêstsze przyczyny takiego stanu wskazaæ mo¿na:
1) zmiany przepisów dotycz¹cych ewidencji materia³ów archiwalnych, przej-

mowanych przez archiwa pañstwowe, co sprawi³o, ¿e �rodki ewidencyjne, prawi-
d³owo sporz¹dzone wg dawnych przepisów, s¹ obecnie niewystarczaj¹ce;

2) zaniechanie prac nad porz¹dkowaniem i opracowaniem zespo³u, powoduj¹-
ce, i¿ zespó³ pozostaje opracowany czê�ciowo. Archiwi�ci z regu³y niechêtnie
podejmuj¹ siê dokoñczenia prac rozpoczêtych przez inne osoby, tym bardziej i¿
powszechnie przyjêta praktyka nie zobowi¹zuje do dokumentowania prac in-
wentaryzacyjnych i porz¹dkuj¹cych. W rezultacie, w przypadku odej�cia z pracy
archiwisty, który opracowywa³ zespó³, lub przerwania prac nad opracowaniem
zespo³u z innych przyczyn, zespó³ pozostaje w stanie �niedokoñczonym�. Podob-
na sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy podczas prac nad zespo³em przyjêto
znacz¹cy rozmiarami dop³yw (lub przesuniêcie wewnêtrzne), powoduj¹cy koniecz-
no�æ inwentaryzacji i systematyzacji akt ca³ego zespo³u od nowa;

3) nieprzestrzeganie przez archiwa i aktotwórców przepisów dotycz¹cych przy-
gotowania materia³ów do przekazania archiwum pañstwowemu, zw³aszcza w za-
kresie �rodków ewidencyjnych do przejmowanych materia³ów archiwalnych. Na
stan uporz¹dkowania i zewidencjonowania akcesji,  nabytków i dop³ywów rzuto-
wa³o to negatywnie m.in. poprzez konieczno�æ przejmowania akt z niepra-
wid³ow¹ ewidencj¹, przejmowania materia³ów nie uporz¹dkowanych lub bez ewi-
dencji, �odnalezienia� przez twórcê (lub jego nastêpcê) akt nie przekazanych we
w³a�ciwym czasie, jako dop³ywów do opracowanych ju¿ zespo³ów zamkniêtych.
Zjawiska te, choæ obecnie wystêpuj¹ce w nieporównanie mniejszym zakresie ni¿
w przesz³o�ci (nasili³y siê w latach sze�ædziesi¹tych, choæ w odniesieniu do nie-
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których archiwów mia³y miejsce w przypadku akt by³ej PZPR), wp³ynê³y w spo-
sób znacz¹cy na obecny stan zasobu nie opracowanego.

W zakresie uproszczonych metod sporz¹dzania pomocy archiwalnych dane licz-
bowe przegl¹du s¹ nastêpuj¹ce:

1. Uznanie prawid³owo sporz¹dzonego spisu zdawczo-odbiorczego akt wraz
z notatk¹ informacyjn¹ za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u zadekla-
rowano w stosunku do 27% zasobu nie opracowanego. Archiwa wskaza³y kon-
kretne rodzaje materia³ów archiwalnych, do których mo¿na zastosowaæ tê meto-
dê: akta USC, akta gmin i gromadzkich rad narodowych, akta POP i komitetów
szczebla miejskiego, gminnego i zak³adowego by³ej PZPR, akta przedsiêbiorstw
przemys³owych, akta stowarzyszeñ i organizacji, spu�cizny, materia³y geodezyj-
no-kartograficzne, akta komisji wyborczych.

2. Uznanie inwentarza kartkowego dawnego, inwentarza kartkowego robocze-
go lub tymczasowego za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u zadeklaro-
wano w stosunku do 23% zasobu nie opracowanego. Zespo³y posiadaj¹ce inwen-
tarze kartkowe to:
1) zespo³y opracowane wg dawniej obowi¹zuj¹cych przepisów, zgodnie z który-

mi wymaganym inwentarzem archiwalnym by³ inwentarz kartkowy,
2) zespo³y i czê�ci zespo³ów, sk³adaj¹ce siê z materia³ów nieaktowych (doku-

mentacja kartograficzna zespo³owa i niezespo³owa, techniczna, fotograficzna),
dla których nadal wymaganym inwentarzem archiwalnym jest inwentarz kart-
kowy,

3) zespo³y opracowane zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami, w odnie-
sieniu do których inwentarz ksi¹¿kowy nie zosta³ sporz¹dzony z przyczyn na-
tury organizacyjnej,

4) zespo³y przejmowane wraz z inwentarzem archiwalnym kartkowym (m.in.
materia³y opracowane w archiwach by³ych komitetów PZPR).
3. Uznanie innych pomocy wraz z notatk¹ informacyjn¹ o zespole za wystar-

czaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ do zespo³u � 5% zasobu nie opracowanego.
Archiwa zwróci³y tak¿e uwagê na ograniczenia we wdra¿aniu informatyzacji

pomocy archiwalnych. Wskazano, i¿ utrudnienie w komputeryzacji ewidencji na
poziomie zespo³u archiwalnego (inwentarz elektroniczny) mo¿e stanowiæ koniecz-
no�æ rêcznego wprowadzania do komputera du¿ej liczby danych (spisów zdawczo-
-odbiorczych, inwentarzy kartkowych). Uwagi archiwów dotyczy³y tak¿e proble-
mów zwi¹zanych z wprowadzaniem do komputera danych ze spisów zdawczo-od-
biorczych materia³ów przyjmowanych na bie¿¹co. Archiwa postuluj¹ zwrócenie
wiêkszej uwagi na zawarto�æ i formê spisów zdawczo-odbiorczych. Sporz¹dzenie
ich na maszynie lub no�niku elektronicznym pozwala na dalsze przetwarzanie elek-
troniczne (pisma maszynowego poprzez skanowanie, wersji elektronicznej poprzez
przetwarzanie danych). Celowe by³oby w tym zakresie opracowanie ujednoliconych
wymagañ dotycz¹cych zawarto�ci i formy zewnêtrznej spisu zdawczo-odbiorcze-
go, pod k¹tem wykorzystania go w wy¿ej wymienionym celu.
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Z opinii archiwów wynika, i¿ zespo³y udostêpniane s¹ z wykorzystaniem do-
stêpnych �rodków ewidencyjnych. Brak wymaganego przepisami inwentarza ar-
chiwalnego nie stanowi przeszkody w udostêpnianiu. Jednak¿e nie udostêpnia siê
zapewne materia³ów, do których jedyn¹ ewidencj¹ jest karta zespo³u.

Zg³oszono problem dawnych spisów zdawczo-odbiorczych, zawieraj¹cych
w jednym spisie dop³ywy do kilku, a nawet kilkunastu zespo³ów (zespo³y nale¿¹-
ce rzeczowo do kategorii: administracja ogólna, specjalna, instytucje wymiaru
sprawiedliwo�ci czy np. zjednoczenia, za� przede wszystkim USC).

Ewa R o s o w s k a, Elaboration of State Archives archival holdings – current situation.
The article presents the results of the review, carried out at State Archives in 2000, which
aimed at analysing current arrangement of unelaborated holdings and information value of
finding aids to that part of the holdings. The survey conducted allowed to get a comprehensive
view of the arrangement and elaboration of holdings at the scale of State Archives. Data obta-
ined were analysed from three perspectives: 1) numerical characteristics of unelaborated hol-
dings; 2) numerical characteristics of finding aids to unelaborated holdings; 3) recommenda-
tions of archives in respect to simplified methods of elaboration. At the end of 2000, total
unelaborated fonds constituted 47% of the holdings of State Archives, on average – 48% within
the holdings of individual archives. The review revealed a high variety of finding aids to une-
laborated holdings. Unelaborated fonds comprise several or somewhere from ten to twenty
inflows taken over at various points of time, each having a finding aid of a different type, of
diversified information value. The survey also aimed at examining archives’ opinions on possi-
bilities and needs in respect to carrying out simplified elaboration methods. Referring to the
proposed simplified methods, archives most often indicated the one consisting in considering a
properly prepared record delivery and acceptance specification with an information note as a
sufficient finding aid to the fond, allowing for the identification of a unit within a fond and its
accessibility. Successively, card inventory and other finding aids with an information note on
the fond were also considered sufficient.

Ewa R o s o w s k a, État d’avancement du traitement du fonds d’archives des Archives
d’État. L’article présente les résultats de dépouillement, réalisé dans les archives d’État en
2000 et ayant pour but de procéder à l’analyse de l’état d’avancement de la mise en ordre du
fonds non traité et de définir la valeur informative des moyens d’enregistrement propres à cette
partie du fonds. À l’issue d’une enquête, une image globale d’ordonnancement et de traitement
du fonds, à l’échelle des archives d’État, a pu être obtenue. Les données ont été analysées sous
trois aspects: 1) paramètres chiffrés du fonds non traité; 2) paramètres chiffrés des moyens
d’enregistrement relatifs au fonds non traité; 3) informations des Archives concernant les métho-
des simplifiées de traitement du fonds. À la fin de 2000, les fonds non traités constituaient au
total 47 % du fonds d’archives d’État, avec une moyenne du fonds d’archives de 48 %. L’ana-
lyse effectuée a fait preuve d’une grande diversité des moyens d’enregistrement pour ce qui est
du fonds non traité. Les fonds d’archives non traités se composent de plusieurs voire d’une
dizaine d’accroissements, repris à différentes époques, dont chacun possède un moyen d’enre-
gistrement d’un autre type et d’une valeur informative différente. L’enquête avait également
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pour objectif d’étudier l’opinion des archives au sujet de la possibilité et du besoin de la mise en
place des méthodes simplifiées de traitement du fonds. Parmi les méthodes simplifiées pro-
posées, les archives mentionnaient le plus souvent la méthode qui consiste en la reconnaissance
d’un état des fonds, dressé d’une manière régulière, avec sa notice d’information, comme un
support d’archives suffisant, permettant d’identifier un article du fonds et de le rendre accessi-
ble. Ensuite étaient citées: reconnaissance d’un inventaire sur feuilles volantes et reconnaissan-
ce d’autres supports avec notice d’information sur le fonds donné.

Ýâà Ð î ñ î â ñ ê à, Óðîâåíü îáðàáîòêè ôîíäîâ â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ. Â ñòàòüå
àâòîð ïðåäñòàâëÿåò èòîãè îáçîðà ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ â 2000 ã., êîòîðîãî öåëüþ
ÿâëÿëñÿ àíàëèç óðîâíÿ óïîðÿäî÷íåíèÿ íåîáðàáîòàííûõ ôîíäîâ è èíôîðìàöèîííîé
öåííîñòè ñïðàâî÷íîãî àïïàðàòà ê ýòèì ìàòåðèàëàì. Â èòîãå àíêåòíûõ èññëåäîâàíèé âîçíèê
îáùèé îáçîð óðîâíÿ îáðàáîòêè ôîíäîâ â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ. Äàííûå
àíàëèçèðîâàíû â òð¸õ ïðåäåëàõ: 1) êîëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà íåîáðàáîòàííûõ
ìàòåðèàëîâ, 2) êîëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ó÷¸òíîãî àïïàðàòà ê ýòèì àêòàì, 3) óêàçàíèÿ
àðõèâîâ íà ìåòîä óïðîùåííîé îáðàáîòêè àðõèâíûõ ôîíäîâ. Â êîíöå 2000 ã.
íåîáðàáîòàííûå ìàòåðèàëû ñîñòàâëÿëè ñîáîé 47% âñåõ àêòîâ â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ.
Îáçîð äîêàçàë ìíîãîîáðàçèå ó÷¸òíîãî àïïàðàòà. Íåîáðàáîòàííûå ôîíäû ñîñòîÿò èç
íåñêîëüêèõ ïîñòóïïåíèè, ïðèíÿòûõ àðõèâàìè â ðàçíîå âðåìÿ. Êàæäàÿ ÷àñòü òàêîãî ôîíäà
ñíàáæåíà ó÷¸òíîì àïïàðàòîì èíîãî âèäà, ðàçíîé èíôîðìàöèîííîé öåííîñòè. Öåëüþ
àíêåòû ÿâëÿëîñü òàêæå èçó÷åíèå ìíåíèé àðõèâîâ íà ñ÷¸ò âîçìîæíîñòè è íóæäû
óïðîùåííîé îáðàáîòêè ôîíäîâ. ×àùå âñåãî àðõèâû óêàçûâàëè íà ìåòîä çàêëþ÷àþùèéñÿ
â ñîñòàâëåíè ñäàòî÷íîé îïèñè àêòîâ âìåñòå ñ èíôîðìàéèîííîé çàìåòêîé îá ôîíäå, ÷òî
ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöèðîâàòü åäèíèöó ôîíäà è îòêðûòü ê íåé äîñòóï. Â äàëüíåéøåé
î÷åðåäè ïðèçíàíû: êàðòî÷íàÿ îïèñü è äðóãèå ïîñîáèÿ ñ èíôîðìàöèîííîé çàìåòêîé
î ôîíäå.



ARCHEION, T. CIV
WARSZAWA 2002

JACEK KROCHMAL
(Warszawa)

ZASADY UPROSZCZONEGO OPRACOWANIA
ZASOBU ARCHIWALNEGO

Stan opracowania zasobu archiwów pañstwowych w latach 1996�2000

W wyniku przemian ustrojowych zachodz¹cych w Polsce w ostatnich latach
XX w. likwidacji uleg³o wiele instytucji i zak³adów pracy. W zwi¹zku z tym do
archiwów pañstwowych trafi³o wiêcej ni¿ zwykle materia³ów archiwalnych wy-
tworzonych przez tych aktotwórców. W rezultacie w szybkim tempie zacz¹³ zwiêk-
szaæ siê zasób archiwów pañstwowych. Konsekwencj¹ tego procesu by³o, ocenia-
ne jako niekorzystne, zjawisko statystycznego zmniejszenia procentowego udzia-
³u zasobu ca³kowicie opracowanego w stosunku do ca³o�ci zasobu archiwów pañ-
stwowych w Polsce1. By³o ono spowodowane tym, ¿e rozmiary dokumentacji przyj-
mowanej ka¿dego roku do archiwów pañstwowych by³y wiêksze ni¿ liczba mate-
ria³ów archiwalnych ca³kowicie opracowanych przez archiwistów. W efekcie sta-
le powiêksza³a siê luka miêdzy zasobem ca³kowicie opracowanym a zasobem nie
opracowanym (zob. tabele nr 1�3).

W wiêkszo�ci przypadków opisane zjawiska wynikaj¹ ze specyfiki obliczeñ
statystycznych, gdy¿ corocznie ca³kowicie opracowany zasób archiwów pañstwo-
wych ulega³ znacz¹cemu zwiêkszeniu. W latach 1998�2000 ca³kowicie opraco-
wano 7369 m.b. akt (zob. tabela 2), tj. �rednio 2456 m.b. rocznie. Trzeba zazna-
czyæ, ¿e dane te nie obejmuj¹ zespo³ów bêd¹cych w trakcie opracowania (inwen-
taryzowanych).

Dodatkowym czynnikiem, który wp³yn¹³ na statystyczne zmniejszenie wiel-
ko�ci zasobu ca³kowicie opracowanego, by³y korekty ewidencji zwi¹zane z wyni-

1 Wed³ug stanu z dn. 31 XII 2000 r. sieæ archiwów pañstwowych w Polsce tworzy³y 3 archiwa central-
ne, 29 archiwów pañstwowych wraz z ich 56 oddzia³ami zamiejscowymi i 4 ekspozyturami. Dane staty-
styczne wykorzystane w artykule zaczerpniêto ze �sprawozdañ z dzia³alno�ci archiwów pañstwowych�
z lat 1996�2000, opracowanych w NDAP na podstawie sprawozdañ rocznych z pracy archiwów pañstwo-
wych (registratura Wydzia³u Organizacji i Udostêpniania NDAP, znak: WOU � 031). Zob. B. Woszczyñ-
ski, Pañstwowa s³u¿ba archiwalna w roku 1996, �Archeion�, t. 99, 1998, s. 307�345; D. Grot, Pañstwowa
s³u¿ba archiwalna w latach 1997�1999, �Archeion�, t. 102, 2000, s. 243�280.
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kami skontrum zasobu przeprowadzonego w archiwach pañstwowych w latach
1995�19972. Jego rezultatem by³o ewidencyjne, pozorne zmniejszenie metra¿u
zasobu archiwów o 2712 m.b. (1,3%) akt przy jednoczesnym zwiêkszeniu liczby ze-
spo³ów o 3951 (6,9%) oraz jednostek archiwalnych o 334 681 (1,9%) (tabela nr 1).
Oznacza to zatem, ¿e faktyczne zmniejszenie metra¿u w ewidencjach archiwów
pañstwowych by³o wiêksze ni¿ wykazane 2,7 km b. akt, bo wynik ten powsta³ ju¿
po uwzglêdnieniu wspomnianych dop³ywów.

Tabela 1
Zasób archiwów pañstwowych w latach 1996�2000

* Uwagê zwracaj¹ zniekszta³cenia proporcji przyrostu j.a. w stosunku do przyrostu
liczby m.b. Wynika to z uwzglêdnienia w ogólnej statystyce tak¿e zasobu ADM, zw³asz-
cza za� specyfiki jego zasobu.

** Zmniejszenie liczby m.b. zasobu w 1997 r. wynika z korekty jego wielko�ci prze-
prowadzonej podczas skontrum w archiwach pañstwowych.

Warto w tym miejscu podkre�liæ wielk¹ rolê skontrum, jako czynnika korygu-
j¹cego statystykê zasobu archiwalnego. Przeprowadzenie pierwszego od ponad
30 lat3  powszechnego spisu materia³ów archiwalnych we wszystkich archiwach
pañstwowych pozwoli³o na ustalenie rzeczywistej wielko�ci zasobu, jak równie¿
na skonfrontowanie �rodków ewidencyjnych ze stanem magazynów. W tym kontek-
�cie na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wykazane w wyniku skontrum znaczne roz-
bie¿no�ci w obliczeniach dotycz¹cych wielko�ci zasobu. Wydaje siê to wskazy-
waæ, ¿e w jego rezultacie w wielu archiwach zosta³a ujawniona praktykowana
wcze�niej zbytnia dowolno�æ w metodach pomiaru akt na pó³kach magazynowych.

Takie podej�cie spowodowa³o, ¿e zasób ca³kowicie opracowany w koñcu 1997 r.
zmniejszy³ siê w stosunku do stanu z koñca 1996 r. o 1,8% liczby zespo³ów oraz

Liczba 
Data 

zespo³y (zbiory) j.a.* m.b. 
31 XII 1996 57 512 (100,0%) 17 298 502 (100,0%) 209 446,40 (100,0%) 
31 XII 1997 61 463 (106,9%) 17 633 183 (101,9%) 206 734,40 (98,7%)** 
31 XII 1998 62 829 (109,2%) 18 018 330 (104,2%) 208 846,80 (99,7%) 
31 XII 1999 64 705 (112,5%) 31 538 369 (182,3%) 212 930,63 (101,7%) 
31 XII 2000 66 153 (115,0%) 32 154.103 (185,9%) 219 898,60 (105,0%) 

 

2 Przeprowadzone na mocy Zarz¹dzenia nr 5 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z 13 IV
1995 r. Zob. Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów pañstwo-
wych w latach 1952�2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001, s. 598�604.

3 Poprzednie skontrum we wszystkich archiwach pañstwowych by³o przeprowadzone w latach 1961�
�1964. W. Lipiñska, Kontrola (scontrum) pañstwowego zasobu archiwalnego i jej wyniki, �Archeion�,
t. 42, 1965, s. 249.
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a¿ o 4,2% liczby m.b., przy jednoczesnym zwiêkszeniu o 2% liczby opracowa-
nych jednostek archiwalnych (wchodz¹cych w sk³ad zespo³ów ca³kowicie opra-
cowanych) (zob. tabela nr 2).

Tabela 2
Opracowanie zasobu w archiwach pañstwowych w latach 1996�2000

* Jako dane wyj�ciowe (100%) potraktowano wielko�ci z koñca 1997 r., tj. po aktu-
alizacji stanu zasobu uzyskanej w wyniku skontrum. W 1998 r. stan zasobu ca³kowicie
opracowanego zwiêkszy³ siê o 462 zespo³y (zbiory) archiwalne obejmuj¹ce 238 176 j.inw.,
1876 m.b. Na te zmiany wp³ynê³o opracowanie 624 zespo³ów o rozmiarach 190 696 j.inw.,
2217,60 m.b., pomniejszone o wyniki przeliczeñ dokonanych w wyniku skontrum.

** W sprawozdaniu z dzia³alno�ci archiwów pañstwowych w 2000 r. po raz pierwszy poda-
no informacjê o stanie zewidencjonowania zasobu, nie podano wiêc liczby zespo³ów ca³kowicie
opracowanych. Na koniec 2000 r. w archiwach pañstwowych by³y 61 324 zespo³y zewidencjono-
wane, co stanowi³o 92,7% liczby wszystkich zespo³ów w zasobie archiwów pañstwowych.

Pamiêtaj¹c o pozytywnych i porz¹dkuj¹cych ewidencjê zmianach wprowadzo-
nych przez skontrum, trzeba zwróciæ uwagê na jeden z aspektów ujawnionych
w jego wyniku. Niepokoj¹cy jest bowiem fakt, ¿e po up³ywie 4 lat od czasu wpro-
wadzania omawianych korekt nie uda³o siê osi¹gn¹æ procentowego stanu opraco-
wania zasobu sprzed skontrum. Jak bowiem wynika z danych zamieszczo-
nych w tabeli nr 3, w 1996 r. zespo³y (zbiory) ca³kowicie opracowane stanowi³y
54% zasobu archiwów, natomiast w 2000 r. udzia³ ten zmniejszy³ siê do ok. 50%
(zob. uwagi do tabeli nr 3). Sta³o siê tak, chocia¿ w latach 1997�2000, a wiêc ju¿
po zaktualizowaniu danych dotycz¹cych wielko�ci zasobu w archiwach, ca³kowi-
cie opracowano 7370 m.b. materia³ów archiwalnych.

Analiza danych tabeli nr 3 pozwala stwierdziæ, ¿e w 2000 r. ca³kowicie opra-
cowana by³a po³owa zasobu archiwów pañstwowych. Dane te dotycz¹ jednak tyl-
ko liczby zespo³ów i metrów bie¿¹cych, bowiem pocz¹wszy od 1999 r. nasili³o siê
wystêpowanie zjawiska gwa³townego zmniejszenia udzia³u zasobu ca³kowicie
opracowanego liczonego w jednostkach inwentarzowych (spadek z 50% do 29%!
zob. tabela nr 3). Trzeba jednak wyra�nie zaznaczyæ, ¿e by³o to zmniejszenie sta-
tystyczne, bowiem w latach 1998�2000 ca³kowicie opracowano 307 488 j.inw.

Liczba (ca³kowicie opracowanych)* 
Data 

zespo³y (zbiory) j.inw. m.b. 
31 XII 1996 31 049 (101,8%) 8 602 598 (98,0%) 107 665,71 (104,2%) 
31 XII 1997 30 498 (100,0%) 8 775 926 (100,0%) 103 323,70 (100,0%) 
31 XII 1998 30 960 (101,5%) 9 014 102 (102,7%) 105 199,70 (101,8%) 
31 XII 1999 31 870 (104,5%) 9 180 452 (104,6%) 106 047,70 (102,6%) 
31 XII 2000 b. danych** 9 321 590 (106,2%) 110 693,10 (107,1%) 
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Opisywane zjawisko statystycznego zmniejszenia procentowego udzia³u opra-
cowania zasobu, liczonego w jednostkach inwentarzowych, wymaga dodatkowe-
go komentarza. Powsta³o ono w rezultacie wliczenia do ogólnej statystyki zespo-
³ów ca³kowicie opracowanych w archiwach pañstwowych tak¿e zasobu Archi-
wum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie. Na koniec 2000 r. zasób ADM
liczy³ 13 531 967 j.a., w tym 13 490 837 j.a. fotografii4, co stanowi³o a¿ 42% j.a.
przechowywanych w zasobach wszystkich archiwów pañstwowych w Polsce.
Warto dodaæ, ¿e w ADM gromadzona jest dokumentacja nieaktowa, z regu³y te¿
rozmiary znajduj¹cych siê w nim zespo³ów i zbiorów liczone s¹ tylko w j.a., bez
podawania m.b. Najwiêkszym zespo³em w zasobie ADM jest licz¹cy 12 mln j.a.;
800 m.b. zespó³ Centralna Agencja Fotograficzna z lat 1944�19905. Zatem uwzglêd-
nienie tego zespo³u w tabeli nr 3 wp³ynê³o na tak drastyczny wzrost liczby nie
opracowanych jednostek archiwalnych i zniekszta³ci³o dane statystyczne odno-
sz¹ce siê do pozosta³ych archiwów pañstwowych.

Tabela 3
Zasób opracowany i nie opracowany w archiwach pañstwowych w latach 1996�2000

* Dane dotycz¹ce procentowego udzia³u zespo³ów ca³kowicie opracowanych liczo-
nych w j.a. uwzglêdniaj¹ wielko�æ zasobu ADM.

** Zob. uwagi do tabeli nr 2.

4 Sprawozdanie z dzia³alno�ci Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w 2000 roku, s. 1 (registratura
WOU NDAP). W marcu 2002 r. zasób ADM liczy³ 49 zespo³ów i zbiorów o ³¹cznym rozmiarze 13 635
872 j.a., 1712,20 m.b.; dane z bazy SEZAM.

5 Zdecydowanie mniejszy jest zespó³ Wojskowa Agencja Fotograficzna z lat 1960�1980, 1 mln j.a.,
400 m.b.

Zespo³y (zbiory) ca³kowicie  
opracowane 

Zespo³y (zbiory) nie opracowane 
Data 

liczba j.inw.* m.b. liczba j.a.* m.b. 

31 XII 1996 
31.049 
(54,0%) 

8.602.598 
(49,7%) 

107.665,71 
(51,4%) 

26.463 
(46,0%) 

8.695.904 
(50,3%) 

101.780,69 
(48,6%) 

31 XII 1997 
30.498 
(49,6%) 

8.775.926 
(49,8%) 

103.323,70 
(50,0%) 

30.965 
(50,4%) 

8.857.257 
(50,2%) 

103.410,70 
(50,0%) 

31 XII 1998 
30.960 
(49,3%) 

9.014.102 
(50,1%) 

105.199,70 
(50,4%) 

31.869 
(50,7%) 

9.004.228 
(49,9%) 

103647,10 
(49,6%) 

31 XII 1999 
31.870 
(49,2%) 

9.180.452 
(29,1%) 

106.047,70 
(49,8%) 

32.835 
(50,8%) 

22.357.917 
(70,9%) 

106.882,93 
(50,2%) 

31 XII 2000 
brak  

danych** 
9.321.590 
(29,0%) 

110.693,10 
(50,3%) 

brak  
danych** 

22.832.513 
(71,0%) 

109.205,50 
(49,7%) 
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Prawdziwe proporcje stanu opracowania zasobu liczonego w j.a. wg stanu z koñ-
ca 2000 r. mo¿na przedstawiæ po pominiêciu danych dotycz¹cych zasobu ADM.
W takim ujêciu zasób ca³kowicie opracowany w pozosta³ych 31 archiwach pañ-
stwowych wzrós³by do 50% (9 317 253 j.inw.). Proporcja ta jest porównywalna ze
stanem opracowania liczonym w m.b. (49,8%).

Dane dotycz¹ce materia³ów archiwalnych, które w najbli¿szych latach powin-
ny zostaæ przejête przez archiwa pañstwowe6, wykazuj¹ tendencjê do sta³ego po-
wiêkszania siê luki miêdzy zasobem ca³kowicie opracowanym a nie opracowa-
nym. Zjawisko to ma zatem charakter trwa³y, do jego przezwyciê¿enia za� ko-
nieczne bêdzie radykalne zwiêkszenie efektów opracowania zasobu. W¹tpliwe jest
jednak, aby rezultaty takie mo¿na by³o osi¹gn¹æ jedynie poprzez zwiêkszenie efek-
tywno�ci pracy archiwistów. Znacz¹ce zwiêkszenie zasobu archiwów, uznawane-
go za ca³kowicie opracowany, mo¿na osi¹gn¹æ jedynie przez zmianê przepisów
metodycznych, które umo¿liwi¹ wprowadzenie uproszczonych zasad opracowa-
nia zasobu.

Dotychczasowe metody opracowania zasobu archiwalnego wymagaj¹ zatem
ponownego przeanalizowania. Niezbêdne jest wypracowanie formu³y umo¿li-
wiaj¹cej zmianê obowi¹zuj¹cych przepisów metodycznych, aby usprawniæ i przy-
spieszyæ opracowanie zasobu archiwalnego. Potrzebê wprowadzenia omawia-
nych zmian dostrze¿ono w NDAP ju¿ przed kilku laty. Wówczas te¿ zosta³ po-
wo³any zespó³ naukowy, którego zadaniem by³o opracowanie koncepcji zmian
metodycznych pozwalaj¹cych na uproszczenie i przyspieszenie opracowania
zasobu archiwów pañstwowych7. Mia³ on tak¿e wypracowaæ projekt nowych
(zmodyfikowanych) przepisów metodycznych, które umo¿liwi¹ nie tylko staty-
styczne, ale przede wszystkim rzeczywiste zwiêkszenie udzia³u zasobu ca³ko-
wicie opracowanego w ogólnym zasobie archiwów pañstwowych. G³ównym
celem tych zmian ma byæ zwiêkszenie liczby zespo³ów archiwalnych spe³niaj¹-
cych kryteria umo¿liwiaj¹ce ich udostêpnianie u¿ytkownikom archiwów pañ-
stwowych.

W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki ustaleñ zespo³u naukowego oraz
niektóre analizy opracowane przez jego cz³onków w latach 1998�2002. Jednym z efek-
tów prac zespo³u by³o wprowadzenie do stosowania8  podzia³u zasobu archiwów na

6 Archiwa pañstwowe powinny niezw³ocznie przej¹æ ok. 60 000 m.b. materia³ów archiwalnych wy-
tworzonych przed ponad 25 laty. D. Grot, Pañstwowa s³u¿ba, op.cit., s. 250.

7 Zespó³ naukowy zosta³ powo³any na mocy Decyzji nr 2 naczelnego dyrektora archiwów pañstwo-
wych z dnia 27 II 1998 r. W jego sk³ad weszli: dr Andrzej Choniawko (przewodnicz¹cy), dr Ewa Rosow-
ska (sekretarz), mgr Stanis³aw Flis, mgr Maciej Janik, dr Jacek Krochmal, dr Jan Macholak, dr Anna
Stogowska, dr Krzysztof Stryjkowski (cz³onkowie).

8 Znalaz³o to odbicie w formularzu rocznego sprawozdania statystycznego EN�4 z pracy archiwum.
Zob. Dz.U. nr 1 z 15 I 2001 r., poz. 2, za³. nr 3; Zarz¹dzenie nr 31 naczelnego dyrektora archiwów pañ-
stwowych z dnia 22 XII 2000 r.
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zasób zewidencjonowany i nie zewidencjonowany9. Nowy sposób podzia³u zasobu
zast¹pi³ stosowany wcze�niej podzia³ na zasób opracowany i nie opracowany. Jak wia-
domo, klasyfikacja ta nie odzwierciedla³a rzeczywistego stanu rozpoznania i mo¿li-
wo�ci udostêpniania materia³ów archiwalnych. Podstawow¹ cech¹ nowego podzia³u
jest natomiast mo¿liwo�æ identyfikacji ka¿dej jednostki archiwalnej.

Innym rezultatem prac zespo³u naukowego by³y wnioski zatytu³owane �Pro-
jekt kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych�10. W latach 2000�
�2001 zosta³ on poddany pod dyskusjê w archiwach pañstwowych. Niektóre g³o-
sy w sprawie proponowanych zmian archiwalnych przepisów metodycznych zo-
sta³y te¿ og³oszone drukiem11.

W niniejszym artykule uwzglêdnione zostan¹ zarówno wyniki wspomnianej
dyskusji, jak te¿ propozycje autopoprawek zg³oszonych do tekstu �Projektu��
przez cz³onków zespo³u naukowego12. Obecnie zajmuj¹ siê oni redakcj¹ tekstu
wskazówek metodycznych wprowadzaj¹cych proponowane zmiany.

Ocena obowi¹zuj¹cych metod opracowania materia³ów archiwalnych
i zasad sporz¹dzania pomocy ewidencyjno-informacyjnych

Praktykowane w archiwach pañstwowych metody opracowania zasobu oparte
s¹ na tradycyjnych zasadach archiwistyki, tj. na obowi¹zuj¹cych przepisach meto-
dycznych13. Ich g³ównym celem jest wydzielenie, opracowanie i zinwentaryzo-
wanie materia³ów archiwalnych, a koñcowym efektem inwentarz ksi¹¿kowy, po-
przedzony wstêpem lub notatk¹ informacyjn¹, a w sporadycznych wypadkach tak¿e
inne pomoce archiwalne (np. indeks osób, geograficzny i rzeczowy). Metoda ta
dobrze sprawdzi³a siê w dotychczasowej praktyce archiwalnej. Jej s³ab¹ stron¹
jest jednak du¿a czasoch³onno�æ i ma³a wydajno�æ procesu opracowania materia-
³ów archiwalnych. Nie bez znaczenia jest tak¿e zbyt w¹ski kr¹g odbiorców mog¹-
cych korzystaæ z przygotowanych w ten sposób pomocy archiwalnych. Wydaje
siê, ¿e wymienione zjawiska s¹ spowodowane nastêpuj¹cymi czynnikami: 1) jed-

9 Zasób zewidencjonowany to ta czê�æ zasobu archiwum, dla której mo¿liwa jest identyfikacja ka¿dej
jednostki archiwalnej (wchodz¹cej w sk³ad zespo³ów) na podstawie istniej¹cych pomocy archiwalnych
(ewidencyjnych). W sk³ad zasobu zewidencjonowanego wchodz¹ wszystkie zespo³y ca³kowicie opraco-
wane oraz nie opracowane, które maj¹ podstawowe pomoce archiwalne (ewidencyjne), umo¿liwiaj¹ce
identyfikacjê wchodz¹cych w ich sk³ad jednostek archiwalnych. Natomiast zasób nie zewidencjonowany
obejmuje tê czê�æ zasobu archiwum, dla której niemo¿liwa jest identyfikacja jednostek archiwalnych.

10 �Projekt...� jest za³¹cznikiem nr 1 do Zarz¹dzenia nr 5 naczelnego dyrektora archiwów pañstwo-
wych z dnia 8 V 2000 r., wydanego w sprawie przegl¹du ewidencji zasobu nie opracowanego w archiwach
pañstwowych. Zob. Zbiór przepisów archiwalnych, op.cit., s. 641�643.

11 B. Herdzin, �Projekt kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych� � omówienie i pró-
ba oceny, �Archiwista Polski�, 2002, nr 1 (25), s. 51�56; W. Kwiatkowska, Kilka uwag do �Projektu
kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych�, �Archiwista Polski�, 2002, nr 1 (25), s. 57�60.

12 Zob. J. Krochmal, Propozycja nowych zasad opracowania zasobu archiwalnego, �Archiwista Pol-
ski�, 2002, nr 2 (26), s. 9�19.

13 Zob. Zbiór przepisów archiwalnych, op.cit., s. 183�660.
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nakowym traktowaniem wszystkich zespo³ów archiwalnych, bez uwzglêdniania
ich rzeczywistej warto�ci historycznej; 2) przejmowaniem z archiwów zak³ado-
wych akt nie opracowanych; 3) zbyt ma³ym wykorzystywaniem technik kompute-
rowych. Wymienione problemy, wraz z propozycjami ich rozwi¹zania, zostan¹
szczegó³owo omówione w dalszej czê�ci artyku³u.

Tabela 4
Zespo³y zinwentaryzowane w archiwach pañstwowych w 1999 r.

* Dane zawarte w sprawozdaniu rocznym z pracy AP w Lublinie w 1999 r. nie po-
zwalaj¹ jednoznacznie ustaliæ liczby zinwentaryzowanych zespo³ów archiwalnych. Pod-
stawa: sprawozdania roczne z pracy archiwów pañstwowych w 1999 r. (registratura WOU
NDAP).

Liczba Liczba 
Archiwum 

zesp. j.inw. m.b. 
Archiwum 

zesp. j.inw. m.b. 

AAN 5 8 025 75,06 Olsztyn 62 5 615 65,08 

ADM 1 8 929 2,00 Opole 29 564 8,83 

AGAD 5 1 491 12,00 Piotrków 
Tryb. 

3 328 4,42 

Bia³ystok 15 4 311 82,32 P³ock 52 9 249 77,43 

Bydgoszcz 323 22 889 215,13 Poznañ 63 4 859 59,86 

Czêstochowa 5 2 148 34,35 Przemy�l 18 3 244 20,51 

Elbl¹g 
/Malbork 

9 782 21,27 Radom 52 6 028 60,76 

Gdañsk 44 38 407 437,26 Rzeszów 102 11 418 111,00 

Kalisz 35 1 564 22,99 Siedlce 30 9 721 134,71 

Katowice 38 6 231 112,03 Suwa³ki 2 424 2,73 

Kielce 30 3 911 28,09 Szczecin 57 5 413 83,46 

Koszalin 1 583 10,70 Toruñ 3 2 162 20,52 

Kraków 6 353 5,42 Warszawa 
(APW) 

18 7 324 31,13 

Leszno 8 1 339 15,91 Wroc³aw 42 2 528 39,75 

Lublin 0* 457 5,70 Zamo�æ 2 306 3,02 

£ód� 6 2 787 44,75 

 

Zielona 
Góra 

4 1 721 19,31 

Razem 1070 175 111 1867,50 
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W archiwach pañstwowych bardzo czêsto typowane s¹ do opracowania zespo³y
o niewielkich rozmiarach. W przyk³adowo wybranym roku 199914  statystyczny ze-
spó³ podlegaj¹cy inwentaryzacji mia³ 164 j.inw.15  i mierzy³ 1,75 m.b. (zob. tabela nr
5). Warto zauwa¿yæ, ¿e s¹ to wielko�ci statystyczne, uzyskane w rezultacie zesta-
wienia danych o zespo³ach zinwentaryzowanych we wszystkich 32 archiwach pañ-
stwowych. W 7 z nich pracom porz¹dkowym poddano zespo³y o znacznych roz-
miarach, przekraczaj¹cych �rednio 5 m.b., w tym w 2 archiwach (AAN, AP w Ko-
szalinie) by³y to zespo³y przekraczaj¹ce �rednio 10 m.b. W 17 archiwach pracami
inwentaryzacyjnymi objête zosta³y zespo³y mierz¹ce �rednio od 1 do 5 m.b. W 8
archiwach opracowywano zespo³y o rozmiarach nie przekraczaj¹cych �rednio 1 m.b.

W opracowaniu bardzo czêsto znajdowa³y siê zespo³y akt wytworzonych
w XX w., zawieraj¹cych typowy, powtarzalny materia³ �ród³owy (np. akta gro-
madzkich rad narodowych)16. Sytuacjê tê w odniesieniu do opracowania zasobu
archiwów pañstwowych w 1999 r. przedstawiaj¹ tabele nr 4�5. Zestawiono w nich
dane ³¹czne dla archiwów (�central�) i ich oddzia³ów terenowych.

Analizuj¹c informacje dotycz¹ce opracowania zasobu, nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e dane zestawione w tabelach nr 4�5 odnosz¹ siê do zespo³ów zinwentaryzowa-
nych, a wiêc zarówno ca³kowicie opracowanych, jak te¿ bêd¹cych w toku prac
porz¹dkowych. Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e specyfik¹ statystyki dotycz¹cej opracowa-
nia zasobu jest to, ¿e w przypadku opracowywania zespo³ów o du¿ych rozmia-
rach, np. kilkudziesiêciu m.b., prace inwentaryzacyjne trwaj¹ czêsto kilka lat, pod-
czas gdy w statystyce zespó³ wykazywany jest jako ca³kowicie opracowany do-
piero w roku sprawozdawczym, w którym zakoñczono opracowanie, sporz¹dzo-
no wstêp do inwentarza i zatwierdzono zespó³ na posiedzeniu komisji metodycz-
nej. W efekcie powstaje sytuacja, w której archiwum w sprawozdaniu rocznym
wykazuje ca³kowite opracowanie zaledwie jednego lub kilku zespo³ów (np. ADM,
AP w Koszalinie, AP w Piotrkowie Trybunalskim, AP w Toruniu) lub ¿adnego
z nich (np. AP w Lublinie, AP w Opolu, AP w Suwa³kach, AP w Zamo�ciu)17,
chocia¿ w wiêkszo�ci z nich prowadzono prace inwentaryzacyjne nad zespo³ami
(zob. tabele nr 4�5), których opracowanie zostanie zakoñczone w latach nastêp-
nych. Dlatego te¿ bardziej obiektywny obraz sposobu opracowywania mo¿na uzy-

14 By³ to ostatni rok, w którym w sprawozdaniach rocznych z pracy archiwów zastosowano podzia³
zasobu na opracowany i nie opracowany.

15 Ta wielko�æ statystyczna powsta³a po uwzglêdnieniu w obliczeniach materia³ów archiwalnych, g³ów-
nie fotografii, zinwentaryzowanych w ADM. Bez uwzglêdnienia tego archiwum, statystyczny zespó³ zin-
wentaryzowany w 1999 r. liczy 155 j.inw.

16 Zob. przyp. 22.
17 We wskazanych 4 archiwach pañstwowych w 1999 r. nie opracowano ca³kowicie ¿adnego zespo³u

archiwalnego. By³y tam jednak prowadzone prace inwentaryzacyjne (zob. tabela nr 4). AP w Opolu przy-
gotowa³o do zatwierdzenia przez komisjê metodyczn¹ akta 25 zespo³ów. Z uwagi na prowadzone w tym
archiwum intensywne prace zwi¹zane z dezynfekcj¹ i czyszczeniem akt uszkodzonych w wyniku powo-
dzi, zatwierdzenie opracowania tych zespo³ów nast¹pi³o na pocz¹tku 2000 r. Z podobnych przyczyn (re-
mont budynku) spowolnieniu uleg³o opracowanie zasobu w AP w Suwa³kach.
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skaæ, bior¹c pod uwagê statystykê opracowania w d³u¿szych, kilkuletnich prze-
dzia³ach czasu18.

Innym skutkiem prowadzenia wieloletnich prac przy porz¹dkowaniu zespo³ów
o du¿ych rozmiarach jest kumulacja rezultatów tych prac w jednym roku sprawoz-
dawczym (np. AP w Bydgoszczy, AP w Gdañsku, AP w Rzeszowie), por. dane w ta-
belach nr 4 i 6. Aby unikn¹æ tego typu sytuacji, osoby odpowiedzialne w archiwach
za sporz¹dzanie planu opracowania zasobu powinny typowaæ do niego zespo³y o ró¿-
nych rozmiarach, przewiduj¹c czas konieczny na ich inwentaryzacjê, tak by w spra-
wozdaniach rocznych z pracy archiwum nie by³o tego rodzaju dysproporcji.

�rednia  
na zespó³ 

�rednia  
na zespó³ Archiwum 

Liczba 
zesp. 

j.inw. m.b. 
Archiwum 

Liczba 
zesp. 

j.inw. m.b. 
AAN 5 1605 15,01 Olsztyn 62 91 1,05 
ADM 1 8929 2,00 Opole 29 19 0,30 
AGAD 5 298 2,40 Piotrków Tryb. 3 109 1,47 
Bia³ystok 15 287 5,49 P³ock 52 178 1,49 
Bydgoszcz 323 71 0,67 Poznañ 63 77 0,95 
Czêstochowa 5 430 6,87 Przemy�l 18 180 1,14 
Elbl¹g 
/Malbork 

9 87 2,36 Radom 52 116 1,17 

Gdañsk 44 873 9,94 Rzeszów 102 112 1,09 
Kalisz 35 45 0,66 Siedlce 30 324 4,49 
Katowice 38 164 2,95 Suwa³ki 2 212 1,36 
Kielce 30 130 0,94 Szczecin 57 95 1,46 
Koszalin 1 583 10,70 Toruñ 3 721 6,84 
Kraków 6 59 0,90 Warszawa 

(APW) 
18 407 1,73 

Leszno 8 167 1,99 Wroc³aw 42 60 0,95 
Lublin 0 0 0,00 Zamo�æ 2 153 1,51 
£ód� 6 464 7,46 

 

Zielona Góra 4 430 4,83 
Razem 1070 164 1,75 

Tabela 5
�rednia statystyczna wielko�æ zespo³ów zinwentaryzowanych w archiwach

pañstwowych w 1999 r.

Podstawa: sprawozdania roczne z pracy archiwów pañstwowych w 1999 r. (zob. tabela
nr 4).

18 Przy uwzglêdnieniu tego zastrze¿enia, np. w AP w Lublinie w latach 1998�2000 zinwentaryzowa-
no 49 zespo³ów, o ³¹cznym rozmiarze 7034 j.inw., 116,93 m.b.
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Tabela 6
Charakterystyka wielko�ci zespo³ów ca³kowicie opracowanych w wybranych

archiwach pañstwowych w 1999 r.

Liczba opracowanych zespo³ów archiwalnych wg rozmiarów 
w m.b. 

Archiwum 
do 0,5 
m.b. 

0,51-1,0 
m.b. 

1,01-2,0 
m.b. 

2,1-5,0 
m.b. 

ponad 
5,0 m.b. 

Razem 

AAN 2 
(40,0%) 

0 
(0%) 

1 
(20,0%) 

0 
(0%) 

2 
(40,0%) 

5 
(100%) 

AGAD 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(50,0%) 

1 
(50,0%) 

0 
(0%) 

2 
(100%) 

Bia³ystok 4 
(30,8%) 

8 
(61,5%) 

1 
(7,7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

13 
(100%) 

Czêstochowa* 0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(75%) 

0 
(0%) 

1 
(25%) 

4 
(100%) 

Elbl¹g/ 
Malbork 

5 
(62,5%) 

1 
(12,5%) 

0 
(0%) 

1 
(12,5%) 

1 
(12,5%) 

8 
(100%) 

Gdañsk 23 
(52,3%) 

11 
(25,0%) 

3 
(6,8%) 

2 
(4,5%) 

5 
(11,4%) 

44 
(100%) 

Kalisz 24 
(68,6%) 

9 
(25,7%) 

1 
(2,8%) 

1 
(2,8%) 

0 
(0%) 

35 
(100%) 

Katowice* 16 
(41,0%) 

7 
(17,9%) 

3 
(7,7%) 

5 
(12,8%) 

8 
(20,5%) 

39 
(100%) 

Kielce 9 
(60,0%) 

1 
(6,7%) 

4 
(26,6%) 

1 
(6,7%) 

0 
(0%) 

15 
(100%) 

Koszalin 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

1 
(100%) 

Kraków 1 
(20,0%) 

3 
(60,0%) 

1 
(20,0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 
(100%) 

Leszno 1 
(12,5%) 

2 
(25,0%) 

3 
(37,5%) 

2 
(25,0%) 

0 
(0%) 

8 
(100%) 

£ód� 4 
(66,7%) 

0 
(0%) 

2 
(33,3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

6 
(100%) 

Piotrków 
Tryb. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

P³ock 22 
(44,0%) 

14 
(28,0%) 

11 
(22,0%) 

2 
(4,0%) 

1 
(2,0%) 

50 
(100%) 

Poznañ 38 
(82,6%) 

4 
(8,7%) 

0 
(0%) 

2 
(4,3%) 

2 
(4,3%) 

46 
(100%) 

Przemy�l 6 
(50,0%) 

1 
(8,3%) 

2 
(16,7%) 

3 
(25,0%) 

0 
(0%) 

12 
(100%) 
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* Ró¿nice w stosunku do statystyki zespo³ów zinwentaryzowanych podanych w ta-
beli nr 4 wynikaj¹ z faktu, ¿e w AP w Katowicach opracowano pochodz¹cy z zasobu AP
w Czêstochowie zespó³ KM PZPR w Czêstochowie (1370 j.inw.; 20 m.b.). Podstawa: spra-
wozdania roczne z pracy archiwów pañstwowych w 1999 r.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli nr 5, w 1999 r. rozmiar staty-
stycznego zespo³u archiwalnego znajduj¹cego siê w opracowaniu wynosi³ 1,75
m.b. Bardziej precyzyjnych informacji o wielko�ci zespo³ów ca³kowicie opraco-
wanych w 1999 r. dostarcza analiza danych zawartych w tabeli nr 6. Przedstawio-
no w niej charakterystykê wielko�ci zespo³ów ca³kowicie opracowanych w 23 archi-
wach pañstwowych. W tabeli nie uwzglêdniono danych dotycz¹cych pozosta³ych
9 archiwów pañstwowych, poniewa¿ w sprawozdaniach rocznych z ich pracy nie
odnaleziono precyzyjnych danych dotycz¹cych charakterystyki i rozmiarów
opracowanych zespo³ów19  lub zrezygnowano z zamieszczania ich w tabeli z in-

Liczba opracowanych zespo³ów archiwalnych wg rozmiarów 
w m.b. 

Archiwum 
do 0,5 
m.b. 

0,51-1,0 
m.b. 

1,01-2,0 
m.b. 

2,1-5,0 
m.b. 

ponad 
5,0 m.b. 

Razem 

Rzeszów 48 
(47,0%) 

23 
(22,5%) 

21 
(20,6%) 

9 
(8,8%) 

1 
(1,0%) 

102 
(100%) 

Siedlce 0 
(0%) 

5 
(25,0%) 

13 
(65,0%) 

2 
(10,0%) 

0 
(0%) 

20 
(100%) 

Szczecin 34 
(59,6%) 

10 
(17,5%) 

6 
(10,5%) 

3 
(5,3%) 

4 
(7,0%) 

57 
(100%) 

Toruñ 1 
(33,3%) 

0 
(0%) 

2 
(66,7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

Warszawa 
(APW) 

5 
(31,3%) 

3 
(18,7%) 

3 
(18,7%) 

2 
(12,5%) 

3 
(18,7%) 

16 
(100%) 

Wroc³aw 25 
(59,5%) 

8 
(19,0%) 

3 
(7,1%) 

5 
(11,9%) 

1 
(2,4%) 

42 
(100%) 

Razem 268 
(50,0%) 

110 
(20,5%) 

87 
(16,2%) 

41 
(7,6%) 

30 
(5,6%) 

536 
(100%) 

19 Przegl¹d sprawozdañ rocznych z pracy archiwów pañstwowych w 1999 r. nasuwa wniosek, ¿e czê�æ
z nich zawiera bardzo nieprecyzyjne dane. Stan ten spowodowa³ konieczno�æ dokonania niezbêdnych
uzupe³nieñ na podstawie bazy danych SEZAM. W�ród najczê�ciej spotykanych niedoci¹gniêæ wymieniæ
mo¿na brak danych o rozmiarach opracowanych zespo³ów (AP we Wroc³awiu), nie�cis³o�æ lub niejasno�æ
zg³oszonych danych, szczególnie kiedy w opracowaniu znajdowa³y siê akcesje do zespo³ów lub gdy ze-
spo³y poddawane by³y melioracji (AP w Bydgoszczy, AP w Olsztynie, AP w Radomiu, AP w Zielonej
Górze). Analiza i porównanie rocznych sprawozdañ opisowych i statystycznych z pracy archiwów pañ-
stwowych w 1999 r. wykaza³y brak ujednolicenia danych dotycz¹cych stanu zasobu ca³kowicie opraco-
wanego oraz zinwentaryzowanego w danym roku sprawozdawczym. Dlatego w rocznym sprawozdaniu
statystycznym czê�æ archiwów podawa³a tylko zespo³y ca³kowicie opracowane, inne za� dodatkowo tak¿e
zespo³y zinwentaryzowane (por. tabele nr 4 i 6).
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nych wzglêdów20. Te same powody wp³ynê³y na wybór archiwów zestawionych
w tabeli nr 7.

Jak mo¿na by³o przewidywaæ, najczê�ciej do opracowania typowane s¹ zespo-
³y o niewielkich rozmiarach. W 1999 r. spo�ród 536 zespo³ów ca³kowicie opra-
cowanych w 23 archiwach pañstwowych a¿ 378 (70,5%) stanowi³y zespo³y, któ-
rych rozmiar nie przekracza³ 1 m.b. akt, w tym 268 zespo³ów (50%) mia³o roz-
miar mniejszy ni¿ 0,5 m.b. Bardzo rzadko do opracowania typowane by³y zespo³y
du¿e, o objêto�ciach przekraczaj¹cych 5 m.b. Z danych zawartych w tabeli nr 6
wynika bowiem, ¿e by³o ich zaledwie 30 (5,6%).

W tym kontek�cie interesuj¹ca jest odpowied� na pytanie: jakiego rodzaju zespo-
³y (jakiej warto�ci dla badaczy) s¹ najczê�ciej kierowane do opracowania. Do tej �
co zrozumia³e � subiektywnej oceny pos³u¿ymy siê kryterium oceny warto�ci hi-
storycznej zespo³ów archiwalnych, poprzez dokonanie podzia³u zasobu (materia-
³ów archiwalnych kat. A) na 3 grupy, nazwane umownie A1, A2 i A3. Jest to
podzia³ dokumentacji archiwalnej zaproponowany przez zespó³ naukowy ds.
usprawnienia opracowania zasobu archiwalnego we wzmiankowanym ju¿ �Pro-
jekcie kierunków zmian archiwalnych przepisów metodycznych�21.

Dane na ten temat przedstawiono w tabeli nr 7, w której zestawiono informacje
o zespo³ach ca³kowicie opracowanych w archiwach pañstwowych w 1999 r.
Z zestawienia tego wynika, ¿e w omawianych 23 archiwach pañstwowych w 1999 r.
najwiêcej, bo a¿ 491 (91,6%) zespo³ów, które zosta³y ca³kowicie opracowane,
pochodzi³o z grupy A3. Poniewa¿ z regu³y by³y to zespo³y o niewielkich rozmia-
rach, dlatego te¿ ich ³¹czny metra¿ (565,69 m.b.) stanowi³ 69,1% wszystkich ze-
spo³ów ca³kowicie opracowanych. Zdecydowanie mniej zespo³ów ca³kowicie
opracowanych, bo tylko 35 (6,5%), mo¿na zaliczyæ do grupy A2. Mia³y one ³¹cz-
nie 21,6% metra¿u zespo³ów ca³kowicie opracowanych. Najmniej, bo zaledwie
10 (1,9%) zespo³ów ca³kowicie opracowanych, mo¿na zaliczyæ do grupy A1. By³y
to jednak zespo³y o du¿ych rozmiarach, mierzy³y bowiem a¿ 9,3% metra¿u zespo-
³ów ca³kowicie opracowanych w wymienionych 23 archiwach pañstwowych.

Na podstawie danych zawartych w tabelach nr 6�7 mo¿na stwierdziæ, ¿e w�ród
zespo³ów archiwalnych typowanych do opracowania przewa¿a³y liczebnie zespo³y
o ma³ych rozmiarach, najczê�ciej nie przekraczaj¹cych 1 m.b. akt (w 1999 r. a¿ po-
³owa opracowanych zespo³ów by³a mniejsza ni¿ 0,5 m.b.). By³y to z regu³y zespo³y
zawieraj¹ce materia³y o mniejszej warto�ci historycznej (grupa A3) ni¿ inne prze-
chowywane w tych archiwach (A1 i A2), a ci¹gle oczekuj¹ce na opracowanie.

20 W tabelach nr 6�7 nie uwzglêdniono 4 archiwów, w których w 1999 r. nie opracowano ca³kowicie
¿adnego zespo³u (AP w Lublinie, AP w Opolu, AP w Suwa³kach, AP w Zamo�ciu, zob. przyp. 17). Zre-
zygnowano te¿ z zamieszczania danych z ADM, z powodu specyfiki jego zasobu (rozmiary zespo³ów
podawane tylko w j.a.).

21 Zob. Zbiór przepisów archiwalnych, op.cit., s. 641�643. Szczegó³owe zasady kwalifikacji zespo-
³ów do grup A1, A2 i A3 omówiono w dalszej czê�ci artyku³u.
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Tabela 7
Zespo³y ca³kowicie opracowane w wybranych archiwach pañstwowych

w 1999 r. (wg podzia³u na grupy A1, A2 i A3)

A1 A2 A3 Razem Archi-
wum zespo³y m.b. zespo³y m.b. zespo³y m.b. zespo³y m.b. 

AAN 1 
(20,0%) 

0,20 
(0,3%) 

4 
(80,0%) 

68,70 
(99,7%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 
(100%) 

68,90 
(100%) 

AGAD 2 
(100%) 

6,00 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(100%) 

6,00 
(100%) 

Bia³ystok 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

13 
(100%) 

8,82 
(100%) 

13 
(100%) 

8,82 
(100%) 

Czêsto-
chowa* 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 
(100%) 

13,35 
(100%) 

4 
(100%) 

13,35 
(100%) 

Elbl¹g/ 
Malbork 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(12,5%) 

0,70 
(6,8%) 

7 
(87,5%) 

9,57 
(93,2%) 

8 
(100%) 

10,27 
(100%) 

Gdañsk 2 
(4,5%) 

0,10 
(0,1%) 

4 
(9,1%) 

7,41 
(10,4%) 

38 
(86,4%) 

63,98 
(92,3%) 

44 
(100%) 

71,49 
(100%) 

Kalisz 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

35 
(100%) 

13,96 
(100%) 

35 
(100%) 

13,96 
(100%) 

Katowice* 2 
(5,1%) 

28,30 
(23,0%) 

1 
(2,6%) 

0,40 
(0,3%) 

36 
(92,3%) 

94,16 
(76,6%) 

39 
(100%) 

122,86 
(100%) 

Kielce 1 
(6,7%) 

0,17 
(1,2%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

14 
(93,3%) 

13,53 
(98,8%) 

15 
(100%) 

13,70 
(100%) 

Koszalin 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

10,70 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

10,70 
(100%) 

Kraków 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(20,0%) 

0,80 
(18,8%) 

4 
(80,0%) 

3,45 
(81,2%) 

5 
(100%) 

4,25 
(100%) 

Leszno 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(12,5%) 

2,50 
(22,0%) 

7 
(87,5%) 

8,85 
(78,0%) 

8 
(100%) 

11,35 
(100%) 

£ód� 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

6 
(100%) 

4,30 
(100%) 

6 
(100%) 

4,30 
(100%) 

Piotrków 
Tryb. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

4,40 
(100%) 

3 
(100%) 

4,40 
(100%) 

P³ock 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(2,0%) 

35,50 
(48,3%) 

49 
(98,0%) 

37,95 
(51,7%) 

50 
(100%) 

73,45 
(100%) 

Poznañ 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(2,2%) 

2,15 
(6,2%) 

45 
(97,8%) 

32,56 
(93,8%) 

46 
(100%) 

34,71 
(100%) 

Przemy�l 0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 
(33,3%) 

3,34 
(23,6%) 

8 
(66,7%) 

10,79 
(76,4%) 

12 
(100%) 

14,13 
(100%) 

Rzeszów 0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(2,9%) 

2,11 
(2,4%) 

99 
(97,0%) 

86,49 
(97,6%) 

102 
(100%) 

88,60 
(100%) 
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* Zob. uwagi do tabeli nr 6.
Uwaga: klasyfikacjê do grup A1, A2 i A3 ustalono na podstawie danych zawartych

w sprawozdaniach rocznych z pracy archiwów pañstwowych w 1999 r.

Obecnie najczê�ciej opracowuje siê zespo³y archiwalne nale¿¹ce do (umow-
nej) grupy A3. Po wprowadzeniu uproszczonych metod opracowania zasobu
w wiêkszo�ci przypadków bêd¹ uznawane za zespo³y ca³kowicie opracowane po
spe³nieniu minimalnych kryteriów opracowania przewidzianych w nowych wska-
zówkach metodycznych. W rezultacie nale¿y postawiæ pytanie o sens prowadze-
nia tak gruntownych i czasoch³onnych prac inwentaryzacyjnych nad zespo³ami
zakwalifikowanymi do tej grupy (A3)22.

Propozycja usprawnienia i uproszczenia metod opracowania
materia³ów archiwalnych

Obowi¹zuj¹ce przepisy metodyczne nak³adaj¹ na archiwistów porz¹dkuj¹cych
akta obowi¹zek przestrzegania ujednoliconych procedur metodycznych i praktycz-
nych, jednakowych dla wszystkich zespo³ów archiwalnych, niezale¿nie od rze-
czywistej warto�ci historycznej ka¿dego z nich. W rezultacie zespo³y o podobnej
zawarto�ci aktowej (np. akta gromadzkich rad narodowych, akta s¹dów, akta no-
tariuszy, akta szkó³) s¹ opracowywane z tak¹ sam¹ dok³adno�ci¹ i g³êboko�ci¹ opisu
informacyjnego, jak zespo³y o wyj¹tkowej warto�ci i znaczeniu �ród³owym (np.

A1 A2 A3 Razem Archi-
wum zespo³y m.b. zespo³y m.b. zespo³y m.b. zespo³y m.b. 

Siedlce 0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

20 
(100%) 

27,90 
(100%) 

20 
(100%) 

27,90 
(100%) 

Szczecin 2 
(3,5%) 

41,70 
(29,1%) 

3 
(5,3%) 

19,05 
(13,3%) 

52 
(91,2%) 

82,37 
(57,5%) 

57 
(100%) 

143,12 
(100%) 

Toruñ 0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

3 
(100%) 

3,01 
(100%) 

3 
(100%) 

3,01 
(100%) 

Warszawa 

(APW) 
0 

(0,0%) 
0 

(0,0%) 
1 

(6,3%) 
5,60 

(18,0%) 
15 

(93,7%) 
25,53 

(82,0%) 

16 
(100%) 

31,13 
(100%) 

Wroc³aw 0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

9 
(21,4%) 

18,20 
(46,8%) 

33 
(78,6%) 

20,72 
(53,2%) 

42 
(100%) 

38,92 
(100%) 

Razem 
10 

(1,9%) 
76,47 
(9,3%) 

35 
(6,5%) 

177,16 
(21,6%) 

491 
(91,6%) 

565,69 
(69,1%) 

536 
(100%) 

819,32 
(100%) 

22 Np. w AP w Rzeszowie w 1999 r. ca³kowicie opracowano 38 (37,2%) zespo³ów prezydiów gmin-
nych rad narodowych, 14 (13,7%) zespo³ów gminnych rad narodowych oraz 26 (25,5%) zespo³ów rolni-
czych spó³dzielni wytwórczych. £¹cznie zatem w roku sprawozdawczym opracowano a¿ 76,4% zespo-
³ów, które po wprowadzeniu nowych, uproszczonych zasad opracowania w wiêkszo�ci przypadków bêd¹
mog³y byæ uznane za opracowane na podstawie istniej¹cych ju¿ spisów zdawczo-odbiorczych.
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akta z okresu staropolskiego, akta centralnych w³adz pañstwowych). Wi¹¿e siê to
z du¿¹ czasoch³onno�ci¹ opracowania, przynosz¹c¹ jednocze�nie niewielkie ko-
rzy�ci dla badaczy (np. informacje ogólne we wstêpach do inwentarzy s¹ analo-
giczne dla wiêkszo�ci zespo³ów akt notariuszy, s¹dów). Oczywi�cie nie znaczy to,
¿e w ka¿dym przypadku akta z okresu staropolskiego b¹d� akta w³adz szczebla
centralnego s¹ �wa¿niejsze� ni¿ materia³y archiwalne wytworzone w czasach naj-
nowszych b¹d� wytworzone przez w³adze szczebla lokalnego23. Jednak¿e pamiê-
taæ trzeba, ¿e �wa¿no�æ� czy �cenno�æ� zespo³u archiwalnego jest w znacznej
mierze pochodn¹ chronologii, jak równie¿ miejsca aktotwórcy w hierarchii ustro-
jowej. Pamiêtaj¹c bowiem, ¿e warto�æ historyczna materia³ów archiwalnych prze-
chowywanych w archiwach pañstwowych jest jednakowa, trudno jednocze�nie nie
dostrzec ró¿nic miêdzy zespo³ami24, które w zwi¹zku z tym mog¹ byæ opracowy-
wane bardziej lub mniej dog³êbnie, tj. przy zastosowaniu metod uproszczonych
lub te¿ tradycyjnych przepisów metodycznych.

Przy wyborze metod opracowania danego zespo³u decyduj¹ce powinno byæ
kryterium jego rzeczywistej warto�ci historycznej. Dlatego te¿ zasadne wydaje siê
wprowadzenie podzia³u zespo³ów (zbiorów) archiwalnych na 3 grupy, umownie
nazwane odpowiednio: A1, A2 i A3. W tym kontek�cie trzeba zaznaczyæ, ¿e oce-
na �rzeczywistej warto�ci historycznej� zespo³ów jest subiektywna, dlatego nie-
zbêdne jest opracowanie kryteriów umo¿liwiaj¹cych u�ci�lenie zasad klasyfikacji
zespo³ów do ró¿nych grup kategorii A.

Wyra�nego podkre�lenia wymaga fakt, ¿e podzia³ ten w ¿adnej mierze nie poci¹-
ga za sob¹ chêci jakiegokolwiek deprecjonowania warto�ci zespo³ów zakwalifi-
kowanych do grupy A2 b¹d� A3. Wszystkie one zawieraj¹ bowiem materia³y ar-
chiwalne (dokumentacjê kategorii A), a wiêc dokumentacjê o warto�ci historycz-
nej, podlegaj¹c¹ wieczystemu przechowaniu. Zasadniczym celem tego podzia³u
jest natomiast wyodrêbnienie z ca³o�ci zasobu materia³ów archiwalnych, wobec
których bêdzie mo¿na zastosowaæ wymogi opracowania obni¿one w stosunku do
obecnie obowi¹zuj¹cych, tj. minimalne kryteria, jakie powinien spe³niaæ zespó³
(zbiór) archiwalny, aby móg³ zostaæ uznany za opracowany. W rezultacie znaczna
czê�æ zespo³ów (g³ównie z grupy A3), czêsto niemal automatycznie, bêdzie mo-
g³a zostaæ zaliczona do zasobu ca³kowicie opracowanego. Kwalifikacja taka bê-
dzie jednak uzale¿niona od decyzji w³a�ciwej kompetencyjnie komisji metodycz-
nej.

Tak wiêc podzia³ zasobu na 3 grupy nie jest g³ównym celem proponowanych
zmian, a jedynie narzêdziem u³atwiaj¹cym wytypowanie pewnej grupy zespo³ów

23 Zob. B. Ryszewski, Aktualne problemy archiwistyki polskiej [w:] Archiwa polskie wobec wyzwañ
XXI wieku. Pamiêtnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruñ, 2�4 wrze�nia 1997, t. 1, red.
D. Na³êcz, Radom 1997, s. 33.

24 Jako przyk³ad tego rodzaju ró¿nic mog¹ pos³u¿yæ zespo³y z zasobu AP w Krakowie, np. zesp. nr 33,
Akta miasta Krakowa, 1300�1945, 7886 j.a.; 375,00 m.b. oraz zesp. nr 1843, Krakowska Wytwórnia
Protez w Krakowie, 1944�1974, 249 j.a.; 3,95 m.b.
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(zbiorów), wobec których mo¿liwe bêdzie zastosowanie uproszczonych metod
opracowania. Zasadniczym celem proponowanych zmian jest przyspieszenie prac
nad opracowaniem zasobu, a w konsekwencji szybsze udostêpnienie go badaczom
w mo¿liwie najszerszym zakresie.

Przy wyborze kryteriów umo¿liwiaj¹cych dokonanie klasyfikacji zespo³ów
archiwalnych do grup A1, A2, A3 po³o¿ono szczególny nacisk na kryterium chrono-
logiczne oraz ustrojowe i rzeczowe (warto�æ �ród³ow¹). Na tej podstawie propo-
zycja podzia³u zasobu na 3 grupy (A1, A2, A3) przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Do grupy pierwszej (A1) zaliczono: 1) wszystkie zespo³y (zbiory), których
pocz¹tkowe daty skrajne rozpoczynaj¹ siê przed koñcem XVIII w.25  Przy rozpa-
trywaniu kryterium chronologicznego nale¿y uwzglêdniaæ wy³¹cznie pocz¹tkow¹
datê skrajn¹ zespo³u (zbioru), nie za� daty poprzedników (anteriorów); 2) zespo³y
(zbiory) akt w³adz pañstwowych, ko�cielnych, s¹dowych, partii, stowarzyszeñ itp.
szczebla centralnego, niezale¿nie od okresu wytworzenia dokumentacji.

2. Do grupy drugiej (A2) zaliczono zespo³y (zbiory): 1) akt w³adz pañstwo-
wych, ko�cielnych, s¹dowych, partii, stowarzyszeñ itp. szczebla regionalnego; pod
pojêciem �szczebel regionalny� nale¿y rozumieæ jednostki administracyjne szczebla
ponadpowiatowego (np. województwo, gubernia, rejencja, diecezja, eparchia, se-
niorat, dystrykt, okrêg, obwód); 2) akt starostw powiatowych; 3) akt miast, wy-
tworzone w XIX i XX w. (do 1945 r.); 4) akt w³adz miast bêd¹cych siedzib¹ w³adz
wojewódzkich, wytworzone po 1945 r.26; 5) akt przedsiêbiorstw, instytucji itp.
maj¹cych szczególne znaczenie dla historii pañstwa (np. Zak³ady Cegielskiego
w Poznaniu, Stocznia Gdañska, Huta Katowice); 6) zespo³y (zbiory) spe³niaj¹ce
kryteria wyznaczone dla grupy A1, w przypadku szcz¹tkowego stanu zachowania
(tj. kilku lub kilkunastu j.a.).

3. Do grupy trzeciej (A3) zaliczono zespo³y (zbiory): 1) akt stanu cywilnego
i akt metrykalnych27; 2) zespo³y (zbiory) wytworzone w XIX�XXI w., które nie
spe³niaj¹ kryteriów wyznaczonych dla zespo³ów (zbiorów) z grup A1 i A2.

Z przytoczonej kwalifikacji wynika, ¿e powy¿sze kryteria pozwalaj¹ na sfor-
mu³owanie jedynie ogólnych zasad podzia³u zasobu archiwów na grupy A1, A2,
A3. W³a�ciwego podzia³u zasobu archiwum dokonaj¹ bowiem komisje meto-
dyczne, które w uzasadnionych przypadkach bêd¹ mog³y zakwalifikowaæ ze-
spó³ (zbiór) archiwalny do grupy wy¿szej (np. z grupy A2 do A1) lub ni¿szej
(np. z grupy A2 do A3), ni¿ wynika³oby to z przytoczonych kryteriów. Decyzji
takiej towarzyszyæ bêdzie oczywi�cie zalecenie dotycz¹ce opracowania zespo³u

25 W przypadku zespo³ów obejmuj¹cych kilka okresów historycznych (np. z lat 1622�1845 lub 1402�
�1944), o ich klasyfikacji do grupy pierwszej decydowaæ bêdzie pocz¹tkowa data skrajna materia³ów
zespo³u.

26 W przypadku miast bêd¹cych siedzib¹ w³adz wojewódzkich tylko w latach 1975�1998, do grupy
A2 kwalifikuj¹ siê tak¿e zespo³y akt w³adz tych¿e miast, wytworzone w latach 1945�1975 i po 1998 r.

27 Zaleca siê sporz¹dzanie dla tych zespo³ów indeksów osób, jednak opracowanie indeksu nie jest
wymagane dla uznania zespo³u za opracowany.
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(zbioru) nie uporz¹dkowanego wg kryteriów grupy, do której zosta³ przekwali-
fikowany.

Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt podzia³u zasobu na 3 grupy. Otó¿
zasadniczo zosta³ on opracowany z my�l¹ o �wojewódzkich� archiwach pañstwowych.
Potrzebne jest tu jednak zastrze¿enie mówi¹ce o mo¿liwo�ci zastosowania odmien-
nych kryteriów podzia³u zasobu przez archiwa centralne, zw³aszcza Archiwum G³ów-
ne Akt Dawnych i Archiwum Akt Nowych. Z za³o¿enia bowiem przechowuj¹ one
zespo³y (zbiory) archiwalne z okresu staropolskiego lub/oraz zespo³y wytworzone przez
instytucje szczebla centralnego. Dlatego ich zasób powinien niemal w ca³o�ci zostaæ
zakwalifikowany do grupy A1. W przypadku tych archiwów zasadne jest wiêc ela-
styczne podej�cie do kryteriów podzia³u zasobu na omawiane grupy. I tak np. komisja
metodyczna AAN nie powinna kwalifikowaæ do grupy A1 zespo³ów akt administracji
gospodarczej wytworzonych po 1945 r. Chodzi tu zw³aszcza o akta zespo³ów central
i zjednoczeñ przemys³owych oraz central handlowych, które zazwyczaj s¹ zespo³ami
o poka�nych rozmiarach. Przy ewentualnym zaliczeniu tego typu zespo³ów do grupy
A1 nie mo¿e mieæ uzasadnienia argument o ogólnopolskim charakterze aktotwórcy,
gdy¿ struktura tego typu zespo³ów jest powtarzalna. Wydaje siê wiêc, ¿e mog¹ byæ
one udostêpniane na podstawie prawid³owo sporz¹dzonych spisów zdawczo-odbior-
czych28, a wiêc na zasadach zaproponowanych dla zespo³ów z grupy A3.

Klasyfikacji zasobu archiwum pañstwowego na grupy A1, A2, A3, na podstawie
sprecyzowanych kryteriów, dokonywaæ bêd¹ komisje metodyczne. Podzia³ zespo³ów
archiwalnych powinien byæ przeprowadzony dla ca³o�ci zasobu danego archiwum (tj.
zespo³ów ca³kowicie opracowanych i nie opracowanych). Ma to na celu dokonanie
oceny rzeczywistej warto�ci danego zespo³u archiwalnego rozpatrywanej na tle ca³o-
�ci zasobu archiwum, a wiêc przyjêcia jednolitych kryteriów kwalifikacji do konkret-
nych grup. Konieczno�æ dokonania kwalifikacji ca³ego zasobu archiwum pañstwowe-
go jest podyktowana równie¿ wzglêdami ujednolicenia danych ilo�ciowych dotycz¹-
cych liczby zespo³ów poszczególnych grup znajduj¹cych siê w archiwach.

Opracowane przez komisje metodyczne spisy zespo³ów archiwalnych, z nada-
nymi im symbolami przynale¿no�ci do grup kategorii A, powinny byæ przesy³ane
do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zak³ad Naukowy Archiwistyki NDAP.
Tego rodzaju nadzór wynika z potrzeby ujednolicenia kryteriów podzia³u zasobu
wszystkich archiwów pañstwowych dla celów statystycznych. Zadaniem ZNA
powinna byæ te¿ miêdzyarchiwalna koordynacja prac prowadzonych przy kwali-
fikacji zespo³ów, a w uzasadnionych przypadkach tak¿e interwencja zmierzaj¹ca
do skorygowania zasadno�ci kwalifikacji wybranych zespo³ów archiwalnych29.

28 Spisy takie powinny jednak byæ wpisane do komputerowej bazy danych, mieæ poprawnie nadan¹
sygnaturê i byæ wydrukowane w formie inwentarza ksi¹¿kowego; zob. kryteria postêpowania z zespo³a-
mi (zbiorami) zaliczonymi do grupy A3.

29 Ma to na celu ujednolicenie zasad przydzielania zespo³om (zbiorom) archiwalnym grup kategorii
A, tak aby wyeliminowaæ ewentualne dysproporcje w kwalifikowaniu przez archiwa zespo³ów zawieraj¹-
cych podobne materia³y archiwalne do odmiennych grup kategorii A.
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Zakwalifikowanie zespo³u (zbioru) ca³kowicie opracowanego do jednej z wy-
mienionych grup kategorii A nie wywo³uje w stosunku do niego ¿adnych konse-
kwencji. Inaczej przedstawia siê sytuacja zespo³ów nie opracowanych, poniewa¿
wy³¹cznie wobec nich bêdzie mo¿na zastosowaæ zasady uproszczonego opraco-
wania. Tak wiêc omawiane wskazówki metodyczne nie bêd¹ musia³y byæ obo-
wi¹zkowo stosowane, bowiem archiwa zachowaj¹ mo¿liwo�æ wyboru tradycyjnej
lub uproszczonej metody opracowania zespo³u (zbioru). Zastrze¿enie to jest spe-
cjalnie istotne w odniesieniu do oddzia³ów terenowych archiwów, w których w zde-
cydowanej wiêkszo�ci znajduj¹ siê zespo³y zaliczane do grupy A3.

Trzeba wyra�nie podkre�liæ, ¿e przygotowane przez zespó³ naukowy wskazówki
metodyczne w sprawie zasad uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego bêd¹
mog³y zostaæ wprowadzone do stosowania dopiero po uzyskaniu akceptacji i wyda-
niu odpowiedniej decyzji przez naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych.

Tak wiêc proponowane zmiany w metodach pracy archiwalnej polegaæ bêd¹
na dopuszczeniu do stosowania zasad uproszczonego opracowania zasobu archi-
walnego. Dotyczyæ one bêd¹ wy³¹cznie zespo³ów (zbiorów) nie opracowanych
i stanowiæ bêd¹ minimalne kryterium, na podstawie którego komisja metodyczna
bêdzie mog³a uznaæ zespó³ (zbiór) archiwalny za opracowany. Zasady uproszczo-
nego opracowania dotyczyæ bêd¹ g³ównie postêpowania z zespo³ami (zbiorami)
dokumentacji aktowej, wytworzonymi w XIX�XXI w. Natomiast zespo³y (zbio-
ry) w ca³o�ci sk³adaj¹ce siê z dokumentacji nieaktowej bêd¹ opracowywane zgodnie
ze wskazówkami metodycznymi okre�laj¹cymi postêpowanie z danym typem do-
kumentacji nieaktowej30.

Przygotowywane wskazówki metodyczne zawieraj¹ propozycjê metod postê-
powania z zespo³ami (zbiorami) nie opracowanymi, zaliczonymi do grupy A1, A2
lub A3, zgodnie z kryteriami opisanymi dla ka¿dej z tych grup.

Wobec zespo³ów zaliczonych do grupy pierwszej (A1) nie stosuje siê zasad
uproszczonego opracowania31. Inwentarz ksi¹¿kowy zespo³u (zbioru) mo¿na
sporz¹dziæ w komputerowej bazie danych, dostosowanej do specyfiki materia³ów
zespo³u. Wykorzystanie techniki komputerowej umo¿liwi nadanie materia³om ze-
spo³u uk³adu bez konieczno�ci ich fizycznej systematyzacji.

Zespo³y (zbiory) zaliczone do grupy 2 (A2) mo¿na opracowywaæ wg zasad
uproszczonego opracowania. Modyfikacja dotyczy przede wszystkim wstêpu do
inwentarza zespo³u, zasad sporz¹dzania inwentarza ksi¹¿kowego oraz postêpowa-
nia z materia³ami kategorii B. Wstêp do inwentarza powinien byæ zwiêz³y. Bez
wiêkszych zmian pozostawione bêd¹ czê�ci wstêpu32 dotycz¹ce dziejów ustrojo-

30 Wobec zespo³ów (zbiorów) sk³adaj¹cych siê z ró¿nych typów dokumentacji zasady uproszczonego
opracowania bêdzie mo¿na stosowaæ wy³¹cznie w odniesieniu do jednostek archiwalnych zawieraj¹cych
dokumentacjê aktow¹. Uwaga ta nie dotyczy zespo³ów dokumentacji aktowej, w których s¹ teczki zawie-
raj¹ce, oprócz akt, tak¿e pojedyncze mapy itp.

31 Sugeruje siê, aby inwentarze zespo³ów zakwalifikowanych do grupy A1 by³y og³aszane drukiem.
32 Zob. K. Konarski, Wstêp do inwentarza zespo³u archiwalnego. Zasady opracowania, �Archeion�,

t. 21, 1952, s. 192�201.
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wych aktotwórcy33, zawarto�ci zespo³u oraz dziejów zespo³u, za� skróceniu mog¹
ulec pozosta³e czê�ci wstêpu (w tym nale¿y wyeliminowaæ powtórzenia wystêpu-
j¹ce w jego czê�ciach34). Przy porz¹dkowaniu wewnêtrznym jednostek archiwal-
nych dopuszczalne bêdzie odst¹pienie od wydzielania do brakowania pojedyn-
czych kart (np. wtórników, brudnopisów), które ³¹cznie nie przekraczaj¹ 50% za-
warto�ci teczki aktowej. Brakowaniu podlegaæ wiêc bêd¹ tylko ca³e jednostki (kat.
B) wzglêdnie wiêksze zestawy akt, stanowi¹ce powy¿ej 50% zawarto�ci teczki
aktowej, o czym decydowaæ bêdzie w³a�ciwa kompetencyjnie komisja archiwal-
nej oceny dokumentacji. Inwentarz ksi¹¿kowy, podobnie jak w przypadku grupy
A1, sporz¹dzaæ siê bêdzie z wykorzystaniem techniki komputerowej, umo¿liwia-
j¹cej nadanie materia³om zespo³u uk³adu bez konieczno�ci ich fizycznej systema-
tyzacji35. Nadal dopuszczalne bêdzie tak¿e inwentaryzowanie materia³ów archi-
walnych przy u¿yciu inwentarza kartkowego. Ten ostatni traktowany bêdzie jed-
nak jako inwentarz roboczy (tymczasowy), który wraz z zatwierdzeniem opraco-
wania zespo³u przez komisjê metodyczn¹ bêdzie zastêpowany inwentarzem
ksi¹¿kowym.

Proponowane zasady uproszczonego opracowania najwiêcej zmian przynosz¹
w odniesieniu do postêpowania z zespo³ami nie opracowanymi, zaliczonymi do
grupy A3. W stosunku do tej grupy zespo³ów zaleca siê odmienne postêpowanie
dotycz¹ce zespo³ów (zbiorów), które znajduj¹ siê ju¿ w zasobie archiwum pañ-
stwowego, inne za� w odniesieniu do zespo³ów, które bêd¹ przejmowane z archi-
wum zak³adowego.

Przy postêpowaniu z zespo³ami (zbiorami) nie opracowanymi, zaliczonymi do
grupy A3 bêd¹cymi w zasobie archiwum pañstwowego, dopuszcza siê mo¿liwo�æ
zastosowania uproszczonych metod opracowania. Przy porz¹dkowaniu wewnêtrz-
nym jednostek archiwalnych, w przypadku stwierdzenia odwróconego uk³adu chro-
nologicznego akt, dopuszczalne bêdzie zaniechanie przywracania w³a�ciwego uk³a-
du. Na etapie opracowania zespo³u (zbioru) archiwalnego mo¿na bêdzie tak¿e za-
niechaæ paginowania jednostek archiwalnych36. Brakowanie akt przebiegaæ powinno

33 Dobre opracowanie dziejów ustrojowych aktotwórcy w zasadniczej mierze wp³ywa na poprawne
ustalenie nazwy zespo³u oraz jego dat skrajnych, a tak¿e na prawid³owe rozpoznanie przynale¿no�ci ze-
spo³owej dokumentacji.

34 Najczê�ciej wystêpuj¹ one w charakterystyce archiwalnej i charakterystyce zawarto�ci zespo³u.
35 Wi¹¿e siê to z propozycj¹ odst¹pienia od tradycji jednakowego uk³adu jednostek fizycznych na

pó³kach magazynowych i uk³adu jednostek w inwentarzu zespo³u (zbioru). W ten sposób sygnatura jed-
nostki archiwalnej utraci charakter liczby pojedynczej w inwentarzu.

36 Nie oznacza to jednak zaniechania paginacji. Chodzi o to, aby tê czasoch³onn¹ czynno�æ przesun¹æ
w czasie. Paginowanie musi byæ jednak przeprowadzone przed udostêpnieniem danej jednostki do u¿yt-
ku, np. w pracowni naukowej, przed mikrofilmowaniem, do kwerend itp. Obecnie podczas opracowania
paginuje siê wszystkie jednostki inwentarzowe, a do wielu z nich przez lata nie siêgaj¹ u¿ytkownicy. Zob.
te¿ postanowienia odno�nie do paginacji, zawarte w Decyzji nr 5 naczelnego dyrektora archiwów pañ-
stwowych z dnia 21 VI 2002 r. w sprawie przeprowadzenia w archiwach pañstwowych lustracji stanu za-
sobu. Wydaje siê jednak, ¿e w odniesieniu do obowi¹zku paginacji decyzja ta dotyczy g³ównie zespo³ów
zaliczonych do grup A1 i A2.
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zgodnie z opisem zawartym w odniesieniu do zespo³ów (zbiorów) zaliczonych do
grupy A2. Inwentarz ksi¹¿kowy zespo³u bêdzie sporz¹dzany przy u¿yciu techniki
komputerowej37. Powinien on byæ poprzedzony krótk¹ notk¹ informacyjn¹ poda-
j¹c¹, w formie syntetycznej, dane dotycz¹ce dziejów ustrojowych twórcy, dzie-
jów zespo³u, zawarto�ci zespo³u (zbioru), charakterystyki archiwalnej zespo³u oraz
informacje o zastosowanej metodzie opracowania. W odniesieniu do zasad opra-
cowania zespo³ów grupy A3 istotn¹ nowo�ci¹ jest propozycja mówi¹ca o uznaniu
za wystarczaj¹c¹ pomoc archiwaln¹ prawid³owo sporz¹dzonego spisu zdawczo-
-odbiorczego lub innego �rodka ewidencyjnego, przy zastrze¿eniu, ¿e ich stan bê-
dzie umo¿liwia³ identyfikacjê ka¿dej jednostki archiwalnej. W przypadku podjê-
cia decyzji o przepisaniu spisu zdawczo-odbiorczego (lub innego �rodka ewi-
dencyjnego) do komputerowej bazy danych38 nale¿y zwróciæ baczn¹ uwagê na
prawid³owo�æ nadanych sygnatur. Chodzi zw³aszcza o przypadki powtarzaj¹cych
siê sygnatur lub te¿ sygnatur z³o¿onych z kilku elementów. Wówczas nale¿y wy-
eliminowaæ tego rodzaju powtórzenia poprzez nadanie w spisach ci¹g³ej sygnatu-
ry, z jednoczesnym przesygnowaniem jednostek archiwalnych. Przed zatwierdze-
niem opracowania zespo³u na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, wpisanego
do komputerowej bazy danych, komisja metodyczna musi zwróciæ uwagê, czy
w odniesieniu do zespo³u (zbioru) archiwalnego przed³o¿onego do zatwierdzenia
przeprowadzone zosta³o rozpoznanie prawid³owej przynale¿no�ci zespo³owej two-
rz¹cych go materia³ów archiwalnych.

W przypadku przejmowania do archiwum pañstwowego akt z archiwum za-
k³adowego materia³y powinny byæ zinwentaryzowane39 w stopniu umo¿liwiaj¹-
cym komisji metodycznej uznanie przejêtego zespo³u za opracowany. Komisja
metodyczna, kwalifikuj¹c nowo przyjêty zespó³ (zbiór) do grupy A1, A2 lub A3,
jednocze�nie decydowaæ bêdzie o trybie dalszego z nim postêpowania. W przy-
padku zaliczenia go do grupy A3 mo¿e on zostaæ uznany za opracowany na bazie
spisu zdawczo-odbiorczego, na podstawie którego zespó³ zosta³ przejêty z archi-
wum zak³adowego. W takim wypadku funkcjê notatki informacyjnej do inwenta-
rza mo¿e spe³niaæ informacja o zespole, opracowana w archiwum aktotwórcy
i do³¹czona do spisu zdawczo-odbiorczego. Zespó³ przejmowany z archiwum za-
k³adowego musi wiêc spe³niaæ minimalne wymogi opracowania, przewidziane dla

37 Zob. zasady postêpowania z zespo³ami (zbiorami) zaliczonymi do grupy A2.
38 Wpisanie spisu zdawczo-odbiorczego do komputerowej bazy danych umo¿liwi nadanie wydrukowi

formy inwentarza ksi¹¿kowego, w którym s¹ dodatkowe rubryki opisuj¹ce jednostkê inwentarzow¹ (np.
liczba stron). W ten sposób powstanie mo¿liwo�æ poszerzenia warto�ci informacyjnej spisu zdawczo-
-odbiorczego. Zob. B. Kroll, Sporz¹dzanie podstawowych systematycznych archiwalnych pomocy infor-
macyjnych do najnowszych materia³ów archiwalnych. Rozwa¿ania i propozycje, �Archeion�, t. 78, 1984,
s. 54.

39 Na temat opracowania dokumentacji w archiwum zak³adowym, zob. Kancelaria i archiwum zak³a-
dowe. Podrêcznik, wyd. 2, oprac. zbior., red. Z. Pustu³a, Warszawa 2001, s. 147�184; Vademecum kance-
laryjno-archiwalne, red. K. Stryjkowski, Poznañ 2001, s. 124�156; Archiwistyka praktyczna dla archiwi-
stów zak³adowych, oprac. zbior., red. S. K³ys, Poznañ 1986, s. 142�175.
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grupy A3. W przypadku zaliczenia nowo przyjêtego zespo³u do grupy A2 lub A1,
komisja metodyczna powinna skierowaæ go do opracowania przez pracowników
archiwum pañstwowego, wyznaczaj¹c zarazem zakres tego opracowania. Postê-
powanie takie mo¿e zostaæ zastosowane równie¿ w przypadku zespo³u z grupy
A3, którego opracowanie w archiwum zak³adowym uznane zosta³o za niewystar-
czaj¹ce. Wówczas nale¿y jednak ograniczyæ do niezbêdnego minimum czynno�ci
polegaj¹ce na wewnêtrznym porz¹dkowaniu akt w obrêbie jednostek, zw³aszcza
za� ich paginowanie oraz przesygnowywanie40.

Dop³ywy do opracowanych zespo³ów otwartych oraz akcesje do zespo³ów
zamkniêtych, niezale¿nie od tego, do której grupy zakwalifikowano zespó³ (zbiór),
nale¿y opracowywaæ zgodnie z metod¹ zastosowan¹ przy opracowaniu pierwszej,
ju¿ zinwentaryzowanej, czê�ci zespo³u. Do dop³ywów sporz¹dzaæ siê bêdzie no-
tatki informacyjne. Inn¹ formê postêpowania nale¿y przyj¹æ w przypadku, gdy
dop³yw do zespo³u opracowanego znacz¹co przekracza rozmiarami opracowan¹
czê�æ zespo³u. W takiej sytuacji o sposobie opracowania zespo³u decyduje komi-
sja metodyczna, która w uzasadnionych przypadkach mo¿e zaleciæ ponowne opra-
cowanie ca³ego zespo³u (zbioru)41.

W kontek�cie proponowanych zmian podkre�lenia wymaga znaczenie dzia-
³alno�ci nadzoru archiwalnego, zw³aszcza za� rola pracowników przejmuj¹cych
akta z archiwów zak³adowych. Nowe wskazówki metodyczne d¹¿¹ bowiem � co
warto ponownie podkre�liæ � do przesuniêcia ostatecznego etapu opracowania
zespo³ów grupy A3 poza archiwa pañstwowe. Powinny byæ do nich przejmowane
zespo³y w stanie umo¿liwiaj¹cym uznanie ich przez komisjê metodyczn¹ za ca³-
kowicie opracowane42, a w konsekwencji zezwolenie na ich udostêpnianie (zgod-
nie z odno�nymi przepisami) bez dodatkowych czynno�ci zwi¹zanych z ponow-
nym opracowaniem zespo³u przez pracowników archiwum pañstwowego. Dlate-
go te¿ pracownicy nadzoru archiwalnego powinni nie tylko przeprowadzaæ bie¿¹-
ce kontrole podleg³ych archiwów zak³adowych, ale tak¿e kontrolowaæ prawid³o-
wo�æ pracy kancelarii aktotwórców (obieg pisma, przekazywanie akt do archi-
wum zak³adowego, przestrzeganie instrukcji kancelaryjnych itp.). Szczególny
nacisk powinien zostaæ po³o¿ony na kontrolê prawid³owo�ci opracowania zasobu
archiwum zak³adowego. Dotyczy to zw³aszcza dokumentacji przewidzianej do
przejêcia do archiwum pañstwowego.

Konsekwencj¹ sprawowania nadzoru nad prawid³owo�ci¹ opracowania zaso-
bu archiwum zak³adowego powinna byæ tak¿e kontrola prawid³owo�ci sporz¹dza-

40 Wi¹¿e siê to z konieczno�ci¹ przestrzegania zaproponowanej zasady trwa³o�ci numeru raz nadanej
sygnatury. Sygnatura mo¿e byæ zmieniona jedynie w przypadku stwierdzenia podwójnej numeracji jedno-
stek (tj. kilku jednostek o tej samej sygnaturze) lub jednostek formowanych w kilku tomach.

41 Takie postêpowanie jest uzasadnione, zw³aszcza gdy mamy do czynienia z dop³ywem o rozmiarach
kilku m.b., za� opracowana czê�æ zespo³u ma niewielkie rozmiary.

42 Dotyczy to przejêæ akt zespo³ów zakwalifikowanych do grupy A3. Zespo³y grupy A2 i A1 maj¹ byæ
opracowywane wg zasad omówionych wy¿ej.



47ZASADY UPROSZCZONEGO OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWALNEGO

nych tam pomocy ewidencyjnych. Powinny byæ one wykonywane (i przekazywa-
ne wraz z aktami do archiwum pañstwowego) nie tylko w sposób tradycyjny, tj.
na no�niku papierowym, ale tak¿e w formie elektronicznej, wg standardów uzgod-
nionych z zainteresowanym archiwum pañstwowym43. To ostatnie wymaga jed-
nak podjêcia wspó³pracy miêdzy nadzorem archiwalnym a archiwistami zak³a-
dowymi, którym powinny zostaæ dostarczone komputerowe bazy danych, przy
których wykorzystaniu bêd¹ inwentaryzowane materia³y archiwalne przekazywa-
ne do archiwum pañstwowego.

Dla zapewnienia prawid³owego nadzorowania przez archiwum pañstwowe pracy
archiwum zak³adowego w dziedzinie metodyki opracowania jego zasobu, niezbêdne
jest poczynienie pewnych dzia³añ organizacyjnych. W ich wyniku konieczne bê-
dzie ze strony dyrektora archiwum pañstwowego zapewnienie �cis³ego wspó³dzia-
³ania pracowników dzia³ów opracowania i nadzoru archiwalnego w zakresie spra-
wowania w³a�ciwego nadzoru nad prac¹ archiwum zak³adowego. Aby umo¿liwiæ
wype³nianie tych zadañ przez nadzór archiwalny, konieczny jest przegl¹d i ewen-
tualna modyfikacja odno�nych przepisów. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e wiêkszo�æ
z opisanych kwestii jest ju¿ unormowana w obowi¹zuj¹cych zarz¹dzeniach na-
czelnego dyrektora archiwów pañstwowych, za� ich egzekwowanie le¿y w intere-
sie archiwów pañstwowych, do których powinny trafiaæ opracowane zespo³y.

Opisane propozycje postêpowania przy opracowaniu zespo³ów zaliczonych do
poszczególnych grup kategorii A nale¿y traktowaæ jako minimalne wymogi, nie-
zbêdne do zatwierdzenia zespo³u przez komisjê metodyczn¹ (jako zespo³u ca³ko-
wicie opracowanego). W uzasadnionych przypadkach komisje metodyczne mog¹
zaleciæ opracowanie zespo³ów zakwalifikowanych do grupy A3 wg obowi¹zuj¹-
cych zasad metodycznych, a wiêc bez korzystania z mo¿liwo�ci uproszczonego
opracowania. Specjalnego trybu postêpowania wymagaæ bêd¹ zespo³y spe³niaj¹ce
formalne kryteria kwalifikuj¹ce je do grupy A1 lub A2, ale zachowane w formie
szcz¹tkowej (od kilku do kilkunastu j.a.). O sposobie sporz¹dzenia dla nich in-
wentarza oraz wstêpu lub notatki informacyjnej (dotyczy to zw³aszcza zakresu
podawanych tam informacji) decydowaæ bêd¹ komisje metodyczne.

W celu nadawania przejrzystych uk³adów akt w obrêbie ca³ego zespo³u nale¿y
sporz¹dzaæ inwentarze z wykorzystaniem techniki komputerowej (bazy danych),
dostosowanej do rodzaju dokumentacji tworz¹cej zespó³ (zbiór) archiwalny44. Jej
zastosowanie pozwala na nadanie jednostkom po¿¹danego uk³adu przy jednocze-
snym unikaniu czasoch³onnych czynno�ci ich fizycznej systematyzacji, czyli
zmieniania sygnatury roboczej (tymczasowej) na sygnaturê ostateczn¹, zarówno
w inwentarzu, jak i na jednostkach archiwalnych, a tak¿e zmieniania uk³adu jed-

43 Kwestie zwi¹zane z zasadami i form¹ sporz¹dzania spisu zdawczo-odbiorczego na no�niku elektro-
nicznym, jak równie¿ inwentarza ksi¹¿kowego w wersji elektronicznej, zostan¹ unormowane w odrêb-
nych wskazówkach metodycznych.

44 Zob. przyp. 37.
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nostek na pó³kach magazynowych. Dlatego proponuje siê, aby podczas prac in-
wentaryzacyjnych pomin¹æ etap nadawania jednostkom archiwalnym sygnatury
roboczej (tymczasowej). W konsekwencji sygnatury nadane jednostkom w wyni-
ku inwentaryzacji jednostek w archiwum lub/oraz w spisie zdawczo-odbiorczym
traktowane bêd¹ jako sygnatury ostateczne (nie podlegaj¹ce zmianie). W ten spo-
sób sygnatura w inwentarzu ksi¹¿kowym nie bêdzie ju¿, jak to jest obecnie, jed-
nocze�nie kolejnym numerem porz¹dkowym, ale stanie siê oznaczeniem jednost-
ki w obrêbie zespo³u. Docelowo w pracach inwentaryzacyjnych wyeliminowaniu
powinien ulec tak¿e etap sporz¹dzania inwentarza kartkowego45. Nale¿y je zast¹-
piæ inwentarzami ksi¹¿kowymi, sporz¹dzanymi przy u¿yciu komputerowej bazy
danych.

Jak wspomniano, w odniesieniu do zespo³ów grupy A3 pomoc¹ archiwaln¹
mo¿e byæ prawid³owo sporz¹dzony spis zdawczo-odbiorczy, na podstawie które-
go mo¿liwa bêdzie identyfikacja jednostek archiwalnych (sygnatura, tytu³, daty
skrajne)46. Tak sporz¹dzonej pomocy ewidencyjnej mo¿na nadaæ formê zewnêtrz-
n¹ inwentarza ksi¹¿kowego, sporz¹dzonego z wykorzystaniem techniki kompute-
rowej47. Zawarto�æ zespo³u z grupy A3 mo¿na pozostawiæ w uk³adzie zastanym
po przyjêciu do archiwum pañstwowego, utrwalonym w spisie zdawczo-odbior-
czym. Nie wymaga on wiêc ponownej inwentaryzacji i systematyzacji, niezbêdne
jest jednak uzyskanie w tym wzglêdzie orzeczenia w³a�ciwej kompetencyjnie ko-
misji metodycznej, decyduj¹cej o zatwierdzeniu inwentarza (spisu zdawczo-od-
biorczego) takiego zespo³u. W przypadku zespo³ów przekazywanych do archi-
wum na podstawie kilku spisów zdawczo-odbiorczych konieczne jest ich scale-
nie, tak aby nadaæ teczkom numeracjê ci¹g³¹. Do tego celu najkorzystniejsze bê-
dzie wykorzystanie bazy danych IZA.

Efektem zaproponowanych zmian bêdzie odej�cie od stosowanej obecnie prakty-
ki uk³adania jednostek zespo³u na pó³kach magazynowych zgodnie z kolejno�ci¹
sygnatur inwentarza. Inwentarz skonstruowany na nowych zasadach nie bêdzie
wiêc usystematyzowany wg kolejno u³o¿onych sygnatur (od 1 do �x�), ale wg
kryteriów ustrojowych lub rzeczowo-chronologicznych, przy czym numery sy-
gnatur nie bêd¹ musia³y zachowywaæ ci¹g³o�ci, co wynika z przyjêcia zasady
niezmieniania sygnatury jednostki archiwalnej48.

45 Ich sporz¹dzanie bêdzie dopuszczalne, bêd¹ one jednak traktowane jako inwentarze robocze, bo-
wiem zatwierdzenie opracowania zespo³u bêdzie mo¿liwe jedynie na podstawie inwentarza ksi¹¿kowego.

46 Rolê spisów zdawczo-odbiorczych, jako archiwalnej pomocy ewidencyjnej, opisa³ Tadeusz Gry-
gier, zob. idem, Spisy zdawczo-odbiorcze jako ewidencja archiwalna w oddzia³ach akt Polski Ludowej
w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Olsztynie, �Archeion�, t. 43, 1966, s. 31�49. Zob. przyp. 37.

47 Funkcjê wstêpu pe³niæ bêdzie wówczas informacja o zespole napisana przez archiwistê zak³adowe-
go lub inn¹ upowa¿nion¹ osobê.

48 Przyk³adowo, nowy inwentarz bêdzie móg³ rozpoczynaæ siê od sygnatur: 25, 8, 19, 98, 2 itd. Jak
wspomniano, sygnatury utrac¹ funkcjê liczby porz¹dkowej inwentarza, a wiêc jego uk³ad nie bêdzie od-
zwierciedla³ kolejno�ci jednostek umieszczonych na pó³kach magazynowych. Podobna zasada sta³ego
numeru obowi¹zuje w odniesieniu do zespo³ów archiwalnych.
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Tak wiêc sygnatura archiwalna w inwentarzu ksi¹¿kowym przestanie pe³niæ
funkcjê numeru porz¹dkowego inwentarza, stanie siê za� oznaczeniem jednostki
archiwalnej w obrêbie zespo³u, wskazuj¹c jednocze�nie na miejsce jednostki na
pó³ce magazynowej. Zasada niezmienno�ci sygnatury archiwalnej dotyczy jedy-
nie przypadków, gdy jednostkom archiwalnym zespo³u nadana zosta³a prawid³o-
wa sygnatura. Powinna ona sk³adaæ siê z liczby arabskiej ca³kowitej i nie mo¿e
zawieraæ ¿adnych dodatkowych elementów. Tak wiêc sygnatury �robocze�, nada-
ne jednostkom archiwalnym podczas wstêpnych prac inwentaryzacyjnych, jak
równie¿ sygnatury nadane jednostkom w prawid³owo sporz¹dzonych spisach zdaw-
czo-odbiorczych, bêd¹ traktowane jako sygnatury ostateczne, tj. nie podlegaj¹ce
zmianie podczas kolejnych etapów prac inwentaryzacyjnych. Natomiast w przy-
padku numerów sygnatur powtarzaj¹cych siê w kilku spisach zdawczo-odbior-
czych danego zespo³u (zbioru), a tak¿e w przypadku gdy sygnatura sk³ada siê z kil-
ku elementów, nale¿y dokonaæ przesygnowania przez nadanie numeracji ci¹g³ej
(kolejnej), która zast¹pi wcze�niejsze, powtarzaj¹ce siê lub nieprawid³owo nada-
ne sygnatury. Dopiero po takich poprawkach sygnatura mo¿e zostaæ uznana za
sygnaturê ostateczn¹. W tym kontek�cie trzeba zaznaczyæ, ¿e nadawanie sygnatur
jednostkom archiwalnym mo¿e zostaæ przeprowadzone dopiero po wydzieleniu
z zespo³u (zbioru) dokumentacji niearchiwalnej. Taka kolejno�æ czynno�ci zapo-
biegnie powstawaniu w inwentarzu tzw. sygnatur pustych (vacatów sygnatur).

Zg³oszone propozycje spowoduj¹ zmianê wygl¹du inwentarza ksi¹¿kowego.
Jego cech¹ charakterystyczn¹ bêdzie wystêpowanie sygnatury �skacz¹cej�. Utrud-
ni to w efekcie dotarcie do poszukiwanej sygnatury w ramach inwentarza. Prze-
zwyciê¿enie tego problemu jest niezmiernie wa¿ne, szczególnie z uwagi na po-
trzebê kontroli ewidencji, jak równie¿ z punktu widzenia pracy magazynierów.
Dlatego te¿ do celów kontrolno-porz¹dkowych na koñcu inwentarza ksi¹¿kowe-
go zamieszczaæ siê bêdzie wyci¹g skarbowy z inwentarza (raport z bazy danych),
którego celem jest umo¿liwienie szybkiego odszukania potrzebnej sygnatury.
Wyci¹g taki powinien przybraæ formê tabeli zawieraj¹cej spis sygnatur uszere-
gowanych kolejno (od 1 do �x�) wraz z odniesieniem do numeru strony inwen-
tarza, na której znajduje siê dana sygnatura i gdzie jest tak¿e pe³ny opis jednost-
ki inwentarzowej.

Rezygnacja z fizycznej segregacji akt na rzecz systematyzacji inwentarzo-
wej, w efekcie której uk³ad w inwentarzu nie pokrywa siê z uk³adem jednostek
na pó³ce magazynowej, nie powinna utrudniæ pracy magazynierom. Zapobiec
temu ma opisane uzupe³nienie inwentarza ksi¹¿kowego raportem u³atwiaj¹cym
odszukanie potrzebnej sygnatury49. Podobna praktyka by³a stosowana np. w Ar-
chiwum w Gdañsku jeszcze przed II wojn¹ �wiatow¹. Dowodem na to s¹ spo-
rz¹dzone wówczas inwentarze archiwalne du¿ych zespo³ów, w których akta zo-

49 Omawiane inwentarze bêd¹ sporz¹dzane w wersji elektronicznej, a wiêc u¿ytkownik bêdzie móg³
tak¿e wyszukaæ potrzebne dane, korzystaj¹c z systemów wyszukiwawczych bazy danych.
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sta³y usystematyzowane jedynie w inwentarzu. Sygnatura by³a tam traktowana
jako element identyfikacyjny jednostki akt w magazynie, nie za� jako liczba
porz¹dkowa inwentarza. Dla potrzeb skontrum na koñcu inwentarza umieszcza-
no oczywi�cie tabelê zawieraj¹c¹ spis sygnatur wraz z numerem strony inwen-
tarza, na której ona wystêpowa³a.

W kontek�cie proponowanych zmian metodycznych, zmierzaj¹cych do wpro-
wadzenia zasad u³atwiaj¹cych opracowanie zasobu, rozwa¿enia wymaga propo-
zycja odej�cia od preferowanej obecnie metody opracowywania zespo³ów archi-
walnych, polegaj¹cej na odtwarzaniu systemu kancelaryjnego aktotwórcy. Prak-
tyka taka jest uzasadniona jedynie w przypadku akt zespo³ów, przy których za-
chowa³y siê pomoce kancelaryjne lub stwierdzono prawid³owe funkcjonowanie
kancelarii aktotwórcy. Jednak¿e wobec wystêpowania licznych przypadków ba³a-
ganu panuj¹cego w kancelariach aktotwórców, zw³aszcza za� nieprzestrzegania
zasad instrukcji kancelaryjnej, braku kwalifikacji merytorycznych archiwistów
zak³adowych itp., budowany jest nieprawid³owy uk³ad kancelaryjny akt zespo³u.
Odtwarzanie takiego stanu rzeczy podczas inwentaryzacji akt w archiwum pañ-
stwowym nie zawsze przynosi po¿¹dane rezultaty. W takich przypadkach bardziej
racjonalne jest sporz¹dzanie inwentarzy w uk³adzie rzeczowo-chronologicznym.
W ten sposób uk³ad inwentarza staje siê bardziej przejrzysty (zw³aszcza w przy-
padku du¿ych zespo³ów, których granice chronologiczne obejmuj¹ kilka okresów
historycznych) i ³atwy w odbiorze dla u¿ytkowników. W omawianych przypad-
kach uk³ad inwentarza powinien byæ wzorowany na podzia³ach jednolitych rze-
czowych wykazów akt.

Cel proponowanych zmian

Zaproponowana klasyfikacja zasobu archiwów na zespo³y grup A1, A2 i A3
umo¿liwi dokonanie podzia³u zasobu archiwalnego uwzglêdniaj¹cego jego re-
aln¹ warto�æ historyczn¹. Metoda ta u³atwi typowanie zespo³ów archiwalnych
do planu opracowania, do którego powinny byæ kierowane w pierwszej kolej-
no�ci zespo³y najbardziej przydatne dla u¿ytkowników. Dziêki temu przy do-
borze zespo³ów przeznaczanych do opracowania mo¿liwe bêdzie przeniesie-
nie punktu ciê¿ko�ci z dominuj¹cych obecnie zespo³ów grupy A3 (zob. tabela
nr 7) na zespo³y grup A2 i A1. Te ostatnie powinny zostaæ objête pracami
inwentaryzacyjnymi w pierwszej kolejno�ci, co jednak wymaga odpowiednie-
go przygotowania merytorycznego archiwistów. Praktyka ta mo¿e byæ wiêc
stosowana przede wszystkim w archiwach dysponuj¹cych odpowiednio wy-
kwalifikowan¹ kadr¹.

Zaproponowana metoda pozwoli tak¿e na selekcjê zespo³ów zakwalifikowa-
nych do grupy A3. Czê�æ z nich wymagaæ bêdzie pewnych, ograniczonych w sto-
sunku do obowi¹zuj¹cych obecnie, zabiegów inwentaryzacyjnych. Wydaje siê
jednak, ¿e wiêkszo�æ zespo³ów z grupy A3 komisje metodyczne bêd¹ mog³y
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uznaæ za opracowane niemal automatycznie lub po wprowadzeniu niewielkich
zmian i uzupe³nieñ50.

Zastosowanie tej metody przyczyni siê do znacz¹cego zwiêkszenia liczby ze-
spo³ów ca³kowicie opracowanych w zasobach wiêkszo�ci archiwów pañstwowych.
Wprawdzie proponowane zmiany nie bêd¹ mia³y wiêkszego wp³ywu na stan opraco-
wania archiwów, w których zespo³y nie opracowane z grupy A3 stanowi¹ nie-
wielk¹ czê�æ zasobu (np. AP w Poznaniu czy AP w Przemy�lu)51, to jednak po-
winny przyczyniæ siê do zdecydowanego poprawienia stanu opracowania zasobu
archiwów, w których znacz¹c¹ czê�æ zajmuj¹ nie opracowane zespo³y grupy A3.

Wstêpne rozpoznanie, przeprowadzone w pocz¹tkowej fazie prac zespo³u
naukowego, pozwoli³o wysnuæ wniosek, ¿e zastosowanie zasad uproszczonego
opracowania umo¿liwi w stosunkowo szybkim czasie znacz¹ce zwiêkszenie licz-
by zespo³ów ca³kowicie opracowanych. W tym celu cz³onkowie zespo³u nauko-
wego przeprowadzili analizy stanu zasobów archiwów pañstwowych w £odzi,
Przemy�lu i Szczecinie, wg danych na koniec 1998 r. (zob. tabele nr 8�10). Na
podstawie uzgodnionych wcze�niej kryteriów zestawiono w nich dane o zasobach
wspomnianych archiwów, wg podzia³u na grupy A1, A2 i A3, z jednoczesnym
porównaniem liczby i rozmiarów zespo³ów (zbiorów) ju¿ opracowanych, jak i ze-
spo³ów oczekuj¹cych na opracowanie.

Tabela 8
Zasób Archiwum Pañstwowego w Przemy�lu (stan z 31 XII 1998 r.)*

* Tabela w opracowaniu autora.

50 Mog¹ one polegaæ np. na nadaniu spisom zdawczo-odbiorczym ci¹g³ej numeracji jednostek akto-
wych i naniesieniu tych sygnatur na teczki zespo³u. Tak skorygowane spisy zdawczo-odbiorcze mog³yby
byæ wpisywane do bazy danych, np. IZA.

51 W przypadku archiwów o takiej strukturze zasobu nie nale¿y jednak lekcewa¿yæ mo¿liwo�ci zasto-
sowania uproszczonych metod opracowania, np. w AP w Przemy�lu na koniec 1998 r. by³o 117 nie opra-
cowanych zespo³ów grupy A3, ale mierzy³y one ³¹cznie ponad 400 m.b., zob. tabela nr 8.

Liczba zespo³ów Liczba m.b. w zespo³ach Razem 
Grupa 

opracowanych 
do  

opracowania opracowanych 
do  

opracowania zespo³y m.b. 

A1 
30 

(2,0%) 
17 

(1,1%) 
412,69 

(13,5%) 
305,95 

(10,0%) 
47 

(3,1%) 
718,64 

(23,5%) 

A2 
363 

(23,8%) 
91 

(6,0%) 
514,59 

(16,8%) 
823,42 

(26,9%) 
454 

(29,8%) 
1338,01 
(43,8%) 

A3 
907 

(59,5%) 
117 

(7,7%) 
584,44 

(19,1%) 
416,56 

(13,6%) 
1024 

(67,1%) 
1001,00 
(32,7%) 

Ogó³em 
1300 

(85,2%) 
225 

(14,7%) 
1511,72 
(49,4%) 

1545,93 
(50,6%) 

1525 
(100%) 

3057,65 
(100%) 
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Z punktu widzenia projektowanych zmian interesuj¹ca jest odpowied� na py-
tanie, jak du¿¹ czê�æ zasobu mo¿na zinwentaryzowaæ dziêki uproszczonym meto-
dom opracowania? Odpowied� na to pytanie wi¹¿e siê �ci�le z danymi zamiesz-
czonymi w tabelach nr 9�10, dotycz¹cymi liczby i metra¿u zespo³ów (zbiorów)
nie opracowanych, zaliczonych do grupy A3. Wydaje siê, ¿e w stosunku do
wiêkszo�ci z nich mo¿na bêdzie zastosowaæ uproszczone metody opracowania.

Tabela 9
Zasób Archiwum Pañstwowego w Szczecinie (stan z 31 XII 1998 r.)*

* Tabelê opracowa³ dr Jan Macholak.

Wed³ug danych na koniec 1998 r. w AP w Szczecinie uproszczonym metodom
opracowania bêdzie mo¿na poddaæ ok. 600 zespo³ów o rozmiarze przekraczaj¹-
cym 700 m.b. (zob. tabela nr 9). Jeszcze bardziej wymierne rezultaty zmiany te
spowoduj¹ w przypadku AP w £odzi, w którym w 1998 r. znajdowa³o siê ponad
900 nie opracowanych zespo³ów grupy A3 o ³¹cznym rozmiarze ok. 1800 m.b.
(zob. tabela nr 10).

Proponowane zmiany przynios¹ wymierne efekty, zw³aszcza po zastosowaniu
ich w oddzia³ach zamiejscowych archiwów pañstwowych. Jako przyk³ad mo¿na
podaæ strukturê zasobu nie opracowanego AP w Zielonej Górze, wg stanu z koñca
2000 r. (zob. tabela nr 11). Nie opracowane zespo³y grupy A3 stanowi³y tam a¿
36% zasobu, przy czym w oddzia³ach w Wilkowie i ¯arach stanowi³y one odpo-
wiednio 47,4% oraz 54,3% zasobu.

Powy¿sze dane trzeba traktowaæ z du¿¹ ostro¿no�ci¹ pamiêtaj¹c, ¿e komisje
metodyczne nie w ka¿dym przypadku bêd¹ mog³y uznawaæ za ca³kowicie opra-
cowane zespo³y (grupy A3) oczekuj¹ce na opracowanie. Wprowadzenie do sto-
sowania uproszczonych metod opracowania zasobu spowoduje, ¿e w archiwach
pañstwowych przestanie powiêkszaæ siê luka pomiêdzy zasobem opracowanym
a nie opracowanym. Zwiêkszenie liczby zespo³ów opracowanych spowoduje, ¿e

Liczba zespo³ów Liczba m.b. w zespo³ach Razem 
Grupa 

opracowanych do  
opracowania opracowanych do  

opracowania zespo³y m.b. 

A1 
121 

(9,2%) 
38 

(2,9%) 
2388,14 
(39,0%) 

918,22 
(15,0%) 

159 
(12,1%) 

3306,36 
(54,0%) 

A2 
171 

(13,0%) 
242 

(18,4%) 
536,40 
(8,8%) 

1411,10 
(23,1%) 

413 
(31,4%) 

1947,50 
(31,8%) 

A3 
132 

(10,0%) 
613 

(46,5%) 
117,04 
(1,9%) 

748,48 
(12,2%) 

745 
(56,6%) 

865,52 
(14,1%) 

Ogó³em 
424 

(32,2%) 
893 

(67,8%) 
3041,58 
(49,7%) 

3077,80 
(50,3%) 

1317 
(100%) 

6119,38 
(100%) 
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bêd¹ one mog³y byæ szybciej i w wiêkszej liczbie udostêpniane u¿ytkownikom.
Czas zaoszczêdzony przez archiwistów na czynno�ciach zwi¹zanych z opracowa-
niem zasobu powinien zostaæ wykorzystany m.in. na sporz¹dzanie pomocy archi-
walnych wy¿szego rzêdu, w tym indeksów oraz drukowanych informatorów
i przewodników po zespo³ach.

Istotnym elementem wykorzystania technik komputerowych przy opracowa-
niu zasobu bêdzie tak¿e mo¿liwo�æ znacznego rozszerzenia krêgu odbiorców in-
formacji o zasobie archiwów. Stanie siê to mo¿liwe dziêki wprowadzeniu inwen-
tarzy wa¿niejszych zespo³ów, informatorów i przewodników po zasobie archiwów
pañstwowych do sieci Internetu, a tak¿e publikowanie ich zawarto�ci w formie
multimedialnej.

Tabela 10
Zasób Archiwum Pañstwowego w £odzi (stan z 31 XII 1998 r.)*

* Tabelê opracowa³ dr Maciej Janik.

Tabela 11
Struktura zasobu nie opracowanego Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze

z siedzib¹ w Starym Kisielinie (stan z 31 XII 2000 r.)

�ród³o: Harmonogram opracowania zasobu w latach 2002�2006, AP w Zielonej Górze,
Stary Kisielin 2001 (registratura ZNA NDAP, znak: ZNA-032-3/02).

Liczba zespo³ów Liczba m.b. w zespo³ach Razem 
Grupa 

opracowanych do  
opracowania opracowanych do  

opracowania zespo³y m.b. 

A1 
39 

(1,6%) 
96 

(3,9%) 
459,55 
(3,9%) 

2144,07 
(18,2%) 

135 
(5,5%) 

2603,62 
(22,1%) 

A2 
115 

(4,7%) 
151 

(6,2%) 
1847,46 
(15,7%) 

1636,98 
(13,9%) 

266 
(10,9%) 

3484,44 
(29,6%) 

A3 
1065 

(43,6%) 
978 

(40,0%) 
3859,33 
(32,8%) 

1832,15 
(15,5%) 

2043 
(83,6%) 

5691,48 
(48,3%) 

Ogó³em 
1219 

(49,9%) 
1225 

(50,1%) 
6166,34 
(52,3%) 

5613,20 
(47,6%) 

2444 
(100%) 

11779,54 
(100%) 

 

Grupa Stary Kisielin 
Oddzia³ 
Wilkowo 

Oddzia³  
¯ary 

Razem 

A1 18,5% 26,6% 37,0% 24,0% 
A2 59,0% 26,0% 8,7% 40,0% 
A3 22,5% 47,4% 54,3% 36,0% 

Razem 100% 100% 100% 100% 
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Podsumowanie

Artyku³ ma na celu zapoznanie archiwistów z propozycjami zmian archiwal-
nych przepisów metodycznych opracowanymi przez zespó³ naukowy ds. uspraw-
nienia opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach pañstwo-
wych. Pracownicy archiwów pañstwowych znaj¹ ju¿ wnioski zespo³u naukowe-
go, bowiem zosta³y one do³¹czone do Zarz¹dzenia nr 5 naczelnego dyrektora ar-
chiwów pañstwowych z dnia 8 V 2000 r. W artykule zosta³y one jednak uszczegó-
³owione, wiele propozycji zosta³o dodatkowo omówionych lub uzasadnionych.
Uwzglêdniono w nim tak¿e wyniki dyskusji, jaka toczy³a siê na temat propono-
wanych zmian w archiwach pañstwowych w latach 2000�2001. Artyku³ ten jest
równie¿ zachêt¹ do podjêcia dyskusji nad propozycjami zmian przepisów meto-
dycznych dotycz¹cych opracowania zasobu archiwalnego.

Uzupe³nieniem propozycji zawartych w artykule jest aneks, w którym za-
mieszczony zosta³ spis przyk³adowo wybranych zespo³ów z zasobu AP w Prze-
my�lu. Zespo³y te (bez wzglêdu na stan ich opracowania) zosta³y pogrupowane
wg kategorii A1, A2 i A3. Spis ten mo¿e okazaæ siê pomocny podczas prac prowa-
dzonych w archiwach nad podzia³em w³asnego zasobu na wspomniane 3 grupy.

Artyku³ uzupe³nia Decyzja nr 20 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych
z dnia 10 XII 2002 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych doty-
cz¹cych uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego
w archiwach pañstwowych.
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52 Przyk³adowo wybrane zespo³y (zbiory) z AP w Przemy�lu zestawiono na podstawie bazy danych
SEZAM. Zachowano kolejno�æ zespo³ów, zgodnie z ich uszeregowaniem w ewidencji archiwum.

Aneks 1

Spis zespo³ów archiwalnych z podaniem propozycji ich klasyfikacji do grup
A1, A2, A352

Lp. Nazwa zespo³u (zbioru) Daty 
skrajne Grupa 

1 Akta miasta Ja�lisk 1611�1646 A1 

2 Akta miasta Kañczugi 1874�1944 A2 

3 Akta miasta Krosna  1512�1755 A1 

4 Zarz¹d Miejski w Lubaczowie 1944�1950 A3 

5 Zarz¹d Miejski w Przemy�lu  1944�1950 A2 

6 Akta miasta Przemy�la 1402�1944 A1 

7 Cech Sietniczo-Kupiecki w Radymnie 1748�1866 A1 

8 Cech Rzemie�lniczy Grupy Spo¿ywczej w Przemy�lu 1884�1939, 
1944�1950 

A3 

9 Akta wsi Albigowa 1631�1892 A1 

10 Powiatowa Rada Narodowa w Przemy�lu 1944�1950 A2 

11 C.K. Starostwo Powiatowe w Jaros³awiu 1877�1904 A2 

12 Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 1916�1937 A2 

13 Starostwo Powiatowe w Sanoku 1944�1950 A2 

14 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaros³awiu 1950�1973 A3 

15 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dynowie 1955�1972 A3 

16 Polska Rada Narodowa w Przemy�lu 1918�1919 1918�1919 A2 

17 Metryki przychodu gruntowego cyrku³u przemyskiego 1820�1821 A3 

18 NKWD Gorodskij Otdie³ w Peremyszli (Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnêtrznych Oddzia³ Miejski w Przemy�lu) 

1939�1940 A2 

19 Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny. Wojewódzki Oddzia³ 
w Rzeszowie 

1945�1950 A2 

20 Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny. Powiatowy Oddzia³ 
w Brzozowie 

1945�1950 A3 

21 Narodnyj Sud II Dylnyci goroda Peremyszla (S¹d Ludowy 
II Dzielnicy miasta Przemy�la) 

1940�1941 A3 

22 C.K. S¹d Powiatowy w Brzozowie 1883�1918 A3 

23 S¹d Okrêgowy w Ja�le 1921�1941 A2 

24 S¹d Grodzki w Bukowsku  1939�1943 A3 

25 Powiatowy Inspektorat O�wiaty Rolniczej w Brzozowie 1945�1947 A3 

26 Pañstwowe Liceum Pedagogiczne w Gorlicach 1945�1952 A3 

27 Fabryka Wst¹¿ek w Jaros³awiu 1910�1952 A3 
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Lp. Nazwa zespo³u (zbioru) Daty 
skrajne Grupa 

28 Okrêgowy Zak³ad Elektryczny Rzeszów. Rejon Przemy�l 1948�1950 A3 

29 Gruszowicki Kombinat Rolny z siedzib¹ w Stubnie 1979�1982 A3 

30 Okrêgowy Zarz¹d Pañstwowych Gospodarstw Rolnych 
w Przemy�lu 

1949�1953 A2 

31 Zjednoczenie Pañstwowych Przedsiêbiorstw Gospodarki 
Rolnej w Przemy�lu 

1978�1982 A2 

32 Zespó³ Pañstwowych Gospodarstw Rolnych w Sieniawie 1948�1958 A3 

33 Pañstwowa Centrala Handlowa. Hurtownia Spo¿ywczo- 
-Przemys³owa w Jaros³awiu 

1946�1950 A3 

34 Powiatowy Zarz¹d Drogowy w Jaros³awiu 1935�1948 A3 

35 Rejon Lasów Pañstwowych w Przemy�lu 1950-1960 A3 

36 Okrêgowy Zarz¹d Lasów Pañstwowych w Przemy�lu 1956�1975 A2 

37 Kierownictwo Regulacji Sanu w Przemy�lu 1904�1919 A3 

38 Rejon Dróg Wodnych w Przemy�lu 1952�1959 A3 

39 Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Przemys³u Drzewnego 
w Jaros³awiu 

1964�1975 A3 

40 Spó³dzielnia Spo¿ywców �Jedno�æ� w Brzózie Królewskiej,  
pow. £añcut 

1939�1948 A3 

41 Bank Spó³dzielczy im. dra Stefczyka we Frysztaku 1898�1945 A3 

42 Narodowy Bank Polski Oddzia³ w Lubaczowie 1951�1962 A3 

43 Komunalna Kasa Oszczêdno�ci powiatu brzozowskiego 
w Brzozowie 

1927�1950 A3 

44 Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Przemy�lu 1909�1939 A3 

45 Powiatowy Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych w Radymnie 1957�1961 A3 

46 Komenda Wojewódzka PO �S³u¿ba Polsce� w Rzeszowie 1948�1955 A2 

47 Komenda Powiatowa PO �S³u¿ba Polsce� w Brzozowie 1948�1955 A3 

48 Akta dóbr biskupów przemyskich obrz¹dku ³aciñskiego 1652�1883 A1 

49 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemy�lu 1291�1946 A1 

50 Greckokatolicki Urz¹d Dekanalny Biecki 1870�1889 A3 

51 Greckokatolicki Urz¹d Dekanalny Olchowiecki 1775�1921 A1 

52 �rodkowo Galicyjski Seniorat w Hartfeld 1912�1936 A2 

53 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Przemy�lu 1921�1939 A3 

54 Ewangelicki Urz¹d Parafialny w Rani¿owie 1789�1913 A1 

55 Apostolska Administracja £emkowszczyzny 1934�1945 A1 

56 Akta rodziny Borowskich z Borowej k. Mielca 1597�1891 A1 

57 Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemy�la  
w zasobie AP 

1833�1989 A1 
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Jacek K r o c h m a l, Principles of the simplified elaboration of archival holdings. The
article aims at making the circles of archivists aware of proposed changes in methodological
regulations on archives developed by a scientific team for the enhancement of elaboration of
archival holdings preserved at State Archives.

Due to the increasing gap between fully elaborated and unelaborated holdings at archives,
some measures to overcome that phenomenon are necessary. They include the increased effec-
tiveness of elaboration processes and the change of methodological regulations to ensure the
application of enhanced elaboration principles. Consequently, the number of archival fonds
meeting the criteria allowing for their accessibility to users of State Archives will increase.

Currently, small sized fonds prevail among archival fonds qualified for elaboration. In ge-
neral, they are the fonds comprising materials of lesser historical value as compared to other
fonds preserved at those archives, which still await the elaboration. Methodological regulations
impose the obligation to observe uniform procedures, equal in respect of all archival fonds, on
archivists who perform record arrangement works. Thus, all fonds are elaborated with the same
level of exactness and equal depth of description. It should be, however, the criterion of real
historical value which should decide about the selection of an adequate archival fond elabora-
tion method. Therefore, the introduction of the division of archival fonds into three groups –
referred to as A1, A2, and A3 respectively – seems fully justified. That division is not the goal
of proposed changes, but only a tool helping to select portions of fonds in respect of which
simplified elaboration methods are to be applied.

A1 group includes fonds of border dates of origin reaching back to the period before the end
of the 18th c. and fonds of records of central authorities regardless of the period of origin of
documents. A2 group comprises fonds of records of regional authorities, including records of
county starosties, towns (of 19th and 20th c. – until 1945), records of authorities of towns being
the seats of provincial authorities (created after 1945), records of enterprises and institutions of
particular significance for the history of the State. A3 group includes fonds of public and parish
registry records as well as fonds created in the 19th – 21st c. which do not meet the criteria
determined for fonds of A1 and A2 groups.

Simplified elaboration methods will be applied exclusively in respect of unelaborated fonds
qualified to A2 and A3 groups. Modification of elaboration principles of A2 fonds refers to the
principles of making a book inventory, the inventory introduction and handling B category
materials. The majority of changes relate to handling unelaborated fonds qualified as A3. In the
course of internal arranging of archival units, should reversed chronological arrangement of
records be noticed, it will be allowed to abandon the reinstatement of proper arrangement. At
the stage of fond elaboration, it will also be allowed to abandon paging of archival units. Whole
units only (B category), or possibly larger sets of records making for over 50% of the contents
of a folder, will be subject to weeding. A book inventory will be prepared with the use of
computer technology. It should be preceded with a short information note. As regards the elabo-
ration principles in respect of A3 fonds, a significant novelty is a proposal to consider record
delivery and acceptance specification as a sufficient finding aid. Handling fonds qualified as
A3, taken over from current records archives, is of a diverse character as the process of elabo-
rating them is to be carried out at those current records archives based on traditional methodo-
logy.

The proposed changes will result in the abandonment of the practice to arrange units on
shelves at storerooms in accordance with the sequence of inventory call numbers. Thus, an
inventory will not be structured according to call numbers arranged in sequence, but according
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to systemic or subject and chronological criteria. An archival call number in a book inventory
will cease to function as an inventory order number, it will become a designation of an archival
unit within a fond.

Practical application of simplified elaboration methods will prevent the widening of the gap
between elaborated and unelaborated holdings in State Archives. A larger number of fonds will
be accessible for users of archives. Thanks to the use of computer technology at the stage of
holdings elaboration, the circles of those receiving information on archival holdings will be
extended. It will be possible thanks to the availability of inventories to more important fonds,
directories and guides to State Archives via Internet.

Jacek K r o c h m a l, Principes d’un traitement simplifié d’un fonds d’archives. L’article
a pour but de faire connaître au milieu des archivistes les propositions de modification des
régulations méthodologiques concernant les archives, élaborées par une équipe scientifique en
vue d’amélioration du traitement du fonds d’archives conservé dans les archives d’État.

Étant donné que la proportion existant dans les archives entre la partie du fonds complète-
ment traitée et celle qui ne l’est point ne cesse de se creuser, il est nécessaire d’entreprendre des
mesures visant à maîtriser ce phénomène. Celles-ci consistent à faire accroître les effets de
traitement du fonds et à modifier les dispositions méthodologiques qui permettront d’utiliser
des principes plus efficaces de traitement du fonds. En résultat, le nombre des fonds d’archives
satisfaisant aux critères rendant possible leur mise à disposition des utilisateurs des archives
d’État va s’accroître.

Actuellement, parmi les fonds d’archives soumis au traitement ceux de petites dimensions
l’emportaient. En règle générale, c’étaient des fonds contenant des matériaux de moindre va-
leur historique que d’autres conservés dans ces archives, et toujours en instance de traitement.
Les régulations méthodologiques imposent aux archivistes s’occupant de la mise en ordre des
actes l’obligation de respecter des procédures harmonisées, uniques pour tous les fonds d’ar-
chives. En conséquence, tous les fonds d’archives sont traités avec la même exactitude et pro-
fondeur de la description informative. Or, c’est le critère de sa valeur historique réelle qui
devrait décider du choix de méthodes de traitement du fonds d’archives donné. C’est pourquoi,
il est justifié de mettre en place une division des fonds d’archives en trois groupes dénommés:
A1, A2 et A3. Celle-ci n’est point l’objectif des modifications proposées, mais seulement un
instrument permettant de cibler plus facilement les parties des fonds devant faire l’objet d’uti-
lisation des méthodes simplifiées de traitement.

Dans le groupe A1 ont été classés les fonds couvrant les fonds à dates limites antérieures à
la fin du XVIIIe siècle ainsi que les fonds d’archives des autorités du niveau central, indépen-
damment du moment de la création de la documentation. Le groupe A2 contient les fonds
d’actes des autorités du niveau régional, mais aussi les actes des starosties de district, les actes
municipaux (datant des XIXe et XXe siècles – jusqu’en 1945), les actes des autorités des villes
chefs-lieux des autorités de voïvodie (créés après 1945), les actes des entreprises et des institu-
tions ayant une importance particulière pour l’histoire du pays. Le groupe A3 comporte les
fonds d’actes d’état civil, ceux de chancelleries et les fonds créés au cours des XIXe–XXIe

siècles qui ne remplissent pas les critères requis pour les groupes A1 et A2.
Les méthodes simplifiées de traitement seront utilisées exclusivement à l’égard des fonds

non traités, classés dans les groupes A2 et A3. La modification des principes de traitement des
fonds du groupe A2 concerne les principes d’établissement de l’inventaire des livres, de l’inc-
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lusion dans l’inventaire ainsi que la procédure à utiliser à l’égard des matériaux de catégorie B.
Le plus grand nombre des modifications ont concerné la procédure à suivre à l’égard des fonds
non traités, classés dans le groupe A3. Au cours de la mise en ordre interne des articles d’archi-
ves, en cas de constatation d’un ordre chronologique des actes inversé, il sera admissible de
renoncer au rétablissement du bon ordre. À l’étape de traitement du fonds, l’on pourra aussi
renoncer à la pagination des articles d’archives. Le triage ne concernera que des articles entiers
(catégorie B), éventuellement des ensembles d’archives plus importants, constituant plus de 50
% de la teneur d’un classeur d’actes. L’inventaire des livres sera élaboré à l’aide de la technique
informatique. Il devrait être précédé d’une courte notice informative. Par rapport aux principes
de traitement des fonds d’archives du groupe A3, la proposition concernant la reconnaissance
de l’inventaire comme une aide d’archives suffisante est une nouveauté essentielle. Un ca-
ractère différent revêt la procédure relative aux fonds classés au groupe A3, repris aux archives
d’entreprises, car le processus de traitement de ces fonds doit être réalisé justement dans les
archives d’entreprises sur la base des régulations méthodologiques traditionnelles.

Le résultat des modifications proposées consistera à abandonner la pratique de rangement des
articles du fonds sur les rayons du magasin suivant l�ordre des cotes de l�inventaire. Celui-ci ne
sera donc pas systématisé selon l�ordre des cotes respectives, mais suivant les critères de régime ou
de matières et chronologiques. La cote d�archives de l�inventaire des livres cessera de remplir la
fonction de numéro d�ordre de l�inventaire pour devenir une désignation de l�article d�archives
dans le cadre du fonds.

La mise en application des méthodes de traitement simplifiées fera que dans les archives
d’État cessera de se creuser le clivage entre le fonds traité et non traité. Un plus grand nombre
de fonds pourront être rendus accessibles aux utilisateurs des archives. Grâce au recours aux
techniques informatiques lors du traitement du fonds, le cercle des destinataires de l’informa-
tion sur le fonds d’archives sera élargi. Cela deviendra possible grâce à la mise en place des
inventaires des fonds plus importants, des livrets d’information et des guides du fonds d’archi-
ves d’État sur internet.

ßöåê Ê ð î õ ì à ë ü, Ïðàâèëà óïðîù¸ííîé îáðàáîòêè àðõèâíîãî ôîíäà. Ñòàòüÿ
ïðåäñòàâëÿåò ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ìåòîäè÷åñêèõ ïðàâèë â àðõèâàõ. Ïðåäëîæåíèÿ
ïîäãîòîâëåíû íàó÷íûì êîëëåêòèâîì ïî ðàöèîíàëèçàöèè îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ â
ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ. Â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííîì óâåëè÷åíèåì ïîáåëà ìåæäó îáðàáîòàííûì
è íåîáðàáîòàííûì ôîíäîì íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü ìåðû, ÷òîáû ïðåîäîëåòü ýòî. Íàäî
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü îáðàáîòêè ôîíäîâ à òàêæå èçìåíèòü ìåòîäè÷åñêèå ïðàâèëà,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì ñòàíåò âîçìîæíûì ïðèìåíèòü óñîâåðøåñòâåííûå èíñòðóêöèè
îáðàáîòêè ôîíäà. Â èòîãå êîëè÷åñòâî àðõèâíûõ ôîíäîâ ñíàáæåíûõ ñïðàâî÷íûì àïïàðàòîì
áóäåò óâåëè÷åíî. Òåïåðü áîëüøèíñòâî íàìå÷åíûõ ê îáðàáîòêå ôîíäîâ ýòî ôîíäû
íåáîëüøîãî ðàçìåðà. Êàê ïðàâèëî, èñòîðè÷åñêàÿ öåííîñòü ýòèõ ôîíäîâ áûëà íèæå
öåííîñòè íåîáðàáîòàííûõ ôîíäîâ. Ìåòîäè÷åñêèå ïðàâèëà âìåíÿëè àðõèâèñòàì â
îáÿçàííîñòü îáðàáîòêó âñåõ ôîíäîâ ñ òàêîé æå ïîäðîáíîñòüþ. Ïðè âûáîðå ïðèíöèïîâ
îáðàáîòêè ôîíäà ðåøàþùåå çíà÷åíèå äîëæåí èìåòü êðèòåðèé åãî èñòîðè÷åñêîé öåííîñòè.
Ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ ââåñòè ðàçäåëåíèå àðõèâíûõ ôîíäîâ íà òðè ãðóïïû: À1, À2, À3.
Ýòî ðàçäåëåíèå ÿâëÿåòñÿ îðóäèåì ïîçâîëÿþùèì íàìåòèòü ôîíäû, êîòîðûå áóäóò
îáðàáîòàíû ïî óïðîùåííîìó ìåòîäó. Â ãðóïïå À1 ÷èñëÿòñÿ ôîíäû ñîçäàíû äî êîíöà
XVIII â. à òàêæå ôîíäû öåíòðàëüíûõ âëàñòåé, íåçàâèñèìî îò âðåìåíè ñîçäàíèÿ äîêóìåíòîâ.
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Â ãðóïïå À2 ÷èñëÿòñÿ ôîíäû ìåñòíûõ è ãîðîäñêèõ âëàñòåé (XIX-XX ââ. ïî 1945 ã.),
âîåâîäñêèõ ãîðîäîâ (ñ 1945 ã.) àêòû ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé îñîáåííî âàæíûõ äëÿ
èñòîðèè ãîñóäàðñòâà. Â ãðóïïå À3 ÷èñëÿòñÿ àêòû ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ìåòðè÷åñêèå
êíèãè à òàêæå ôîíäû èç XIX � XX ââ. êîòîðûå íå âîøëè â ãðóïïó À1 èëè À2. Óïðîù¸ííûé
ìåòîä îáðàáîòêè áóäåò ïðèìåíåí òîëüêî ê íåîáðàáîòàííûì ôîíäàì èç ãðóïïû À1 è À2.
Ìîäèôèêàöèÿ ïðàâèë îáðàáîòêè ôîíäîâ èç ãðóïïû À2 êàñàåòñÿ ñîñòàâëåíèÿ êíèæíîé
îïèñè, ââåäåíèÿ ê îïèñè à òàêæå îáðàùåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè êàòåãîðèè Á. Áîëüøå âñåãî
èçìåíåíî â îáðàùåíèè ñ íåîáðàáîòàííûìè ôîíäàìè èç ãðóïïû À3. Ïðè âíóòðåííåì
óïîðÿäî÷íåíèè åäèíèö ðåêîìåíäóåòñÿ íå âîññòàíàâëèâàòü èõ ïîäëèííîå ðàñïîëîæåíèå
è íå íóìåðèðîâàòü ñòðàíèöû åäèíèö ôîíäà. Ïîä áðàêîâêó ïîäïàäàòü áóäóò ëèøü öåëûå
åäèíèöû (êàò. Á), èëè ñâÿçêè àêòîâ ñîñòîâëÿþùèå ñîáîé áîëüøå 50% åäèíèöû õðàíåíèÿ.
Êíèæíûå îïèñè áóäóò ñîñòàâëåíû ïðè ïðèìåíåíè êîìïüþòåðíîé òåõíèêè. Ê îïèñè
ñîñòàâëåíà áóäåò êîðîòêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ çàìåòêà. ×òî êàñàåòñÿ ôîíäîâ èç ãðóïïû À3,
âàæíîé íîâîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ïðåäëîæåíèå, ÷òîáû ñäàòî÷íóþ îïèñü ñ÷èòàòü äîñòàòî÷íûì
ïîñîáèåì. Ïî-äðóãîìó ïðîèñõîäèò îáðàùåíèå ñ ôîíäàìè èç ãðóïïû À3 ïðèíÿòûìè îò
âåäîìñòâåííûõ àðõèâîâ, ïîòîìó ÷òî òàì îáðàáîòêà ïðîõîäèò ïî ñòàðûì ìåòîäè÷åñêèì
ïðàâèëàì. Ïðè ïðèìåíåíè âûøåóïîìÿíóòûõ ïðàâèë åäèíèöû â ñêëàäå íå áóäóò ðàçìåùåíû
ïî øèôðàì îïèñè. Îïèñü íå áóäåò ñèñòåìàòèçèðîâàíà ïî î÷åðåäè øèôðîâ, íî ïî
ïðåäìåòíûì è õðîíîëîãè÷åñêèì êðèòåðèÿì. Àðõèâíûé øèôð êíèæíîé îïèñè íå áóäåò
ïîðÿäêîâûì íîìåðîì, íî ñòàíåò îáîçíà÷åíèåì åäèíèöû â ïðåäåëàõ ôîíäà. Áëàãîäàðÿ
ïðèìåíåíèè óïðîù¸ííîãî ìåòîäà îáðàáîòêè â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ ïåðåñòàíåò
óâåëè÷èâàòüñÿ ïðîáåë ìåæäó îáðàáîòàííûì è íåîáðàáîòàííûì ôîíäîì. Âñ¸ áîëüøå
àðõèâíûõ ôîíäîâ ñòàíåò äîñòóïíûìè äëÿ ïîòðåáèòåëåé àðõèâîâ. Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèè
êîìïüþòåðíîé òåõíèêè ðàñøèðèòñÿ êðóã ëèö ïîëó÷àâøèõ èíôîðìàöèþ î àðõèâíîì ôîíäå.
Ýòî ñòàíåò âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîìåùåíèè â Èíòåðíåòå îïèñåé âàæíåéøèõ ôîíäîâ,
ñïðàâî÷íèêîâ è ïóòåâîäèòåëåé ïî ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ.
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NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH
ZNA-021-7/02

DECYZJA NR 20
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH

Z DNIA 10 GRUDNIA 2002 R.

w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotycz¹cych uproszczo-
nego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach pañstwo-
wych

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporz¹dzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wy¿szego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegó³owego zakresu
dzia³ania Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych (Dz.U. Nr 41, poz. 218)
postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1

Wprowadza siê w archiwach pañstwowych podleg³ych Naczelnemu Dyrekto-
rowi Archiwów Pañstwowych wskazówki metodyczne w sprawie uproszczonego
opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach pañstwowych,
stanowi¹ce za³¹cznik do decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

doc. dr hab. Daria Na³êcz
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Za³¹cznik
do Decyzji nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych

z dnia 10 grudnia 2002 r.

Wskazówki metodyczne
dotycz¹ce uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego

przechowywanego w archiwach pañstwowych

§ 1

1. Powiêkszaj¹cy siê w szybkim tempie zasób archiwów pañstwowych, zw³asz-
cza za� poszerzaj¹ca siê luka miêdzy zasobem opracowanym a nie opracowanym
powoduj¹ konieczno�æ wprowadzenia zmian w metodyce pracy archiwalnej. Ce-
lem tej modyfikacji jest usprawnienie i przyspieszenie prac nad opracowaniem
zasobu archiwów pañstwowych, a w konsekwencji zwiêkszenie liczby zespo³ów
(zbiorów) archiwalnych udostêpnianych u¿ytkownikom archiwów pañstwowych.

2. Zmiany w metodach pracy archiwalnej polegaj¹ na dopuszczeniu do stoso-
wania uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego.

3. Zasady uproszczonego opracowania dotycz¹ wy³¹cznie zespo³ów (zbiorów)
nie opracowanych.

4. Spe³nienie zasad uproszczonego opracowania stanowi minimalne kryterium,
na podstawie którego komisja metodyczna archiwum pañstwowego mo¿e uznaæ
zespó³ (zbiór) archiwalny za opracowany.

5. Zasady uproszczonego opracowania dotycz¹ g³ównie zespo³ów (zbiorów)
dokumentacji aktowej, wytworzonych w XIX�XXI w.

6. Zespo³y (zbiory) w ca³o�ci sk³adaj¹ce siê z dokumentacji nieaktowej opra-
cowuje siê wed³ug wskazówek metodycznych okre�laj¹cych postêpowanie z da-
nym typem dokumentacji.

§ 2

1. Wprowadza siê podzia³ ca³o�ci zasobu (opracowanego i nie opracowanego)
archiwum pañstwowego na trzy grupy zespo³ów (zbiorów), zwanych A1, A2 oraz
A3, wed³ug kryteriów wymienionych w § 4�6.

2. Podzia³ ca³ego zasobu na grupy A1, A2 i A3 podyktowany jest konieczno-
�ci¹ przyjêcia jednolitych kryteriów kwalifikacji do poszczególnych grup.

3. Zaliczenie zespo³u (zbioru) ca³kowicie opracowanego do grupy A1, A2 lub
A3 nie wywo³uje wobec niego ¿adnych skutków w zakresie metod opracowania.

4. Zaliczenie nie opracowanego zespo³u (zbioru) archiwalnego do grupy A1,
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A2 lub A3 mo¿e powodowaæ przyjêcie metod opracowania  tworz¹cych go ma-
teria³ów archiwalnych, wed³ug kryteriów opisanych w § 7�9.

§ 3

1. Kwalifikacji zespo³ów (zbiorów) archiwalnych do grup A1, A2 oraz A3,
w oparciu o kryteria wymienione w § 4�6, dokonuje komisja metodyczna archi-
wum pañstwowego.

2. W uzasadnionych przypadkach komisja metodyczna  mo¿e zakwalifikowaæ
zespó³ (zbiór) archiwalny do grupy wy¿szej (np. z grupy A2 do A1) lub ni¿szej
(np. z grupy A1 do A2), ni¿ wynika³oby to z kryteriów wymienionych w § 4�6.
Jednocze�nie komisja metodyczna mo¿e poleciæ opracowanie zespo³u (zbioru) nie
opracowanego wed³ug kryteriów grupy, do której przekwalifikowano dany zespó³
(zbiór).

3. Podzia³ zasobu archiwum pañstwowego na grupy A1, A2, A3 dokonany
przez komisjê metodyczn¹ podlega zatwierdzeniu przez Naczeln¹ Dyrekcjê Ar-
chiwów Pañstwowych.

§ 4

Do grupy A1 zalicza siê zespo³y (zbiory):
1. W zale¿no�ci od okresu wytworzenia materia³ów archiwalnych:
a) Zespo³y (zbiory), których pocz¹tkowe daty skrajne rozpoczynaj¹ siê przed

koñcem XVIII w.
b) Przy rozpatrywaniu kryterium chronologicznego nale¿y uwzglêdniaæ wy-

³¹cznie pocz¹tkow¹ datê skrajn¹ zespo³u (zbioru), nie za� daty poprzedników
(anteriorów).

2. Niezale¿nie od okresu wytworzenia materia³ów archiwalnych � zespo³y (zbio-
ry) akt w³adz pañstwowych, ko�cielnych, s¹dowych, partii, stowarzyszeñ itp. szcze-
bla centralnego.

§ 5

Do grupy A2 zalicza siê zespo³y (zbiory):
1. Akt w³adz pañstwowych, ko�cielnych, s¹dowych, partii, stowarzyszeñ itp.

szczebla regionalnego. Pod pojêciem �szczebel regionalny� nale¿y rozumieæ jed-
nostki administracyjne szczebla ponadpowiatowego (np. województwo, gubernia,
rejencja, diecezja, eparchia, seniorat, dystrykt, okrêg, obwód itp.).

2. Akt starostw powiatowych.
3. Akt miast, wytworzone w XIX i XX w. (do 1945 r.).
4. Akt w³adz miast bêd¹cych siedzib¹ w³adz wojewódzkich, wytworzone po

1945 r.



64 DECYZJA NR 20 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH

5. Akt przedsiêbiorstw, instytucji itp., maj¹cych szczególne znaczenie dla hi-
storii pañstwa lub regionu.

6. Zespo³y (zbiory) spe³niaj¹ce kryteria wyznaczone w § 4 (tj. dla grupy A1),
w przypadku szcz¹tkowego stanu zachowania (tj. kilku lub kilkunastu jednostek
archiwalnych).

§ 6

Do grupy A3 zalicza siê zespo³y (zbiory):
1. Akt stanu cywilnego i akt metrykalnych.
2. Zespo³y (zbiory) wytworzone w XIX�XXI w., które nie zosta³y zaliczone

do zespo³ów (zbiorów) z grup A1 b¹d� A2.

§ 7

Postêpowanie z zespo³ami (zbiorami) nie opracowanymi, zaliczonymi do gru-
py A1:

1. Wobec zespo³ów zaliczonych do grupy A1 nie stosuje siê zasad uproszczo-
nego opracowania.

2. Zaleca siê sporz¹dzanie inwentarza ksi¹¿kowego z wykorzystaniem techni-
ki komputerowej, umo¿liwiaj¹cej nadawanie materia³om zespo³u uk³adu bez ko-
nieczno�ci ich fizycznej systematyzacji (zob. § 14).

§ 8

Postêpowanie z zespo³ami (zbiorami) nie opracowanymi, zaliczonymi do gru-
py A2:

1. Zespo³y zaliczone do grupy A2 opracowuje siê wed³ug zasad uproszczone-
go opracowania.

2. Wstêp do inwentarza zespo³u ulega modyfikacji:
a) wstêp powinien byæ zwiêz³y,
b) w niezmienionej formie pozostawia siê czê�æ wstêpu: �dzieje ustrojowe twór-

cy�, �zawarto�æ zespo³u� oraz �dzieje zespo³u (zbioru)�,
c) skróceniu ulegaj¹ czê�ci wstêpu: �charakterystyka archiwalna zespo³u (zbio-

ru)� oraz �informacja o zastosowanej metodzie porz¹dkowania i inwentaryzacji�.
3. Przy porz¹dkowaniu wewnêtrznym jednostek archiwalnych dopuszcza siê

odst¹pienie od wydzielania do brakowania pojedynczych kart, które ³¹cznie nie
przekraczaj¹ 50% zawarto�ci teczki aktowej.

4. Inwentarz ksi¹¿kowy sporz¹dza siê wed³ug zasad opisanych w § 14.
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§ 9

Postêpowanie z zespo³ami (zbiorami) nie opracowanymi, zaliczonymi do gru-
py A3, które znajdowa³y siê w zasobie archiwum pañstwowego przed wydaniem
wskazówek metodycznych dotycz¹cych uproszczonego opracowania zasobu ar-
chiwalnego:

1. Zespo³y zaliczone do grupy A3 opracowuje siê wed³ug zasad uproszczone-
go opracowania.

2. Do inwentarza zespo³u sporz¹dza siê krótk¹ notatkê informacyjn¹, podaj¹c¹
w formie syntetycznej dane dotycz¹ce dziejów ustrojowych aktotwórcy, zawarto-
�ci zespo³u, dziejów zespo³u, charakterystyki archiwalnej zespo³u oraz informacje
o zastosowanej metodzie opracowania.

3. Dopuszcza siê odst¹pienie od brakowania pojedynczych akt w obrêbie jedno-
stek archiwalnych. Brakowanie odbywa siê wed³ug zasad omówionych w § 8, ust. 3.

4. Podczas opracowania akt dopuszcza siê zaniechanie przywracania im w³a-
�ciwego uk³adu chronologicznego w obrêbie jednostek archiwalnych.

5. W trakcie opracowania zespo³u (zbioru) archiwalnego dopuszcza siê zanie-
chanie dokonywania paginacji jednostek archiwalnych.

6. Inwentarz ksi¹¿kowy sporz¹dza siê wed³ug zasad opisanych w § 14.
7. Pomoc¹ archiwaln¹ mo¿e byæ prawid³owo sporz¹dzony spis zdawczo-od-

biorczy lub inny �rodek ewidencyjny, umo¿liwiaj¹cy udostêpnianie zespo³u (zbio-
ru). W przypadku przepisania spisu zdawczo-odbiorczego (lub innych �rodków
ewidencyjnych) do komputerowej bazy danych, gdy stwierdzone zostanie wystê-
powanie powtarzaj¹cych siê sygnatur lub wystêpowanie sygnatur z³o¿onych z kil-
ku elementów, nale¿y wyeliminowaæ te powtórzenia i przesygnowaæ inwentarz
i jednostki archiwalne zespo³u (zbioru); zob. § 12, ust. 5.

8. Przed zatwierdzeniem opracowania zespo³u na podstawie spisu zdawczo-
-odbiorczego, komisja metodyczna musi zwróciæ szczególn¹ uwagê czy w odnie-
sieniu do zespo³u (zbioru) archiwalnego, przed³o¿onego do zatwierdzenia, prze-
prowadzone zosta³o rozpoznanie prawid³owj przynale¿no�ci zespo³owej tworz¹-
cych go materia³ów archiwalnych.

§ 10

Postêpowanie z zespo³ami (zbiorami) nie opracowanymi, które zosta³y przejê-
te do archiwum pañstwowego z archiwum zak³adowego po wydaniu wskazówek
metodycznych w sprawie uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego:

1. Zespó³ (zbiór) przejmowany do archiwum pañstwowego powinien spe³niaæ
kryteria okre�lone w Rozporz¹dzeniu Ministra Kultury z dnia 16 wrze�nia 2002 r.
w sprawie postêpowania z dokumentacj¹, zasad jej klasyfikowania i kwalifiko-
wania oraz zasad i trybu przekazywania materia³ów archiwalnych do archiwów
pañstwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375).
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2. Funkcjê notatki informacyjnej o zespole mo¿e pe³niæ informacja, opracowa-
na w archiwum aktotwórcy i do³¹czona do spisu zdawczo-odbiorczego materia-
³ów archiwalnych przekazanych do archiwum pañstwowego.

3. Komisja metodyczna kwalifikuje nowo przyjêty do zasobu archiwum pañ-
stwowego zespó³ (zbiór) do grupy A1, A2 lub A3 i decyduje o metodach postê-
powania z tym zespo³em (zbiorem), uznaj¹c go za opracowany lub kieruj¹c go do
opracowania przez pracowników archiwum pañstwowego, z jednoczesnym wska-
zaniem zakresu tego opracowania.

§ 11

1. Do zadañ nadzoru archiwalnego nale¿y egzekwowanie przepisów dotycz¹-
cych przejmowania materia³ów archiwalnych do archiwów pañstwowych. W tym
celu nadzór archiwalny, oprócz funkcji kontrolnych i doradczych, ma tak¿e sprawo-
waæ kontrolê prawid³owo�ci metod opracowania zasobu archiwów zak³adowych,
szczególnie za� wzmocniæ kontrolê w³a�ciwego opracowania materia³ów archi-
walnych bezpo�rednio przed ich przejêciem do archiwum pañstwowego.

2. W celu zapewnienia prawid³owego nadzorowania pracy archiwum zak³a-
dowego przez archiwum pañstwowe w dziedzinie metodyki opracowania zasobu,
niezbêdne jest zapewnienie �cis³ego wspó³dzia³ania dzia³ów opracowania i nad-
zoru archiwalnego.

3. Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby wraz z ewidencj¹ przejmowanych materia³ów
archiwalnych, sporz¹dzon¹ metodami tradycyjnymi (na no�niku papierowym), z ar-
chiwum zak³adowego przejmowaæ równie¿ ewidencjê na no�niku elektronicznym,
sporz¹dzon¹ wed³ug standardów uzgodnionych z zainteresowanym archiwum
pañstwowym.

4. Kwestie zwi¹zane z zasadami i form¹ sporz¹dzania spisu zdawczo-odbior-
czego na no�niku elektronicznym zostan¹ unormowane w odrêbnych wskazów-
kach metodycznych.

§ 12

1. Wprowadza siê zasadê niezmienno�ci sygnatury jednostki archiwalnej w ob-
rêbie zespo³u (zbioru).

2. Sygnatura jednostki archiwalnej jest tworzona z liczby arabskiej ca³kowitej
i nie mo¿e zawieraæ dodatkowych elementów.

3. Sygnatura w inwentarzu ksi¹¿kowym przestaje pe³niæ funkcjê numeru po-
rz¹dkowego w obrêbie inwentarza, staje siê za� oznaczeniem jednostki w obrêbie
zespo³u (wskazuje tak¿e na miejsce jednostki na pó³ce magazynowej).

4. Sygnatury nadane jednostkom w prawid³owo sporz¹dzonym spisie zdaw-
czo-odbiorczym oraz w wyniku inwentaryzacji jednostek w archiwum nale¿y
traktowaæ jako sygnatury ostateczne (nie podlegaj¹ce zmianie).
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5. W przypadku sygnatur powtarzaj¹cych siê w kilku spisach zdawczo-odbior-
czych danego zespo³u (zbioru), a tak¿e w przypadku, gdy sygnatura sk³ada siê
z kilku elementów, nale¿y dokonaæ przesygnowania poprzez nadanie numeracji
ci¹g³ej (kolejnej), która zast¹pi wcze�niejsze, powtarzaj¹ce siê lub nieprawid³owe
sygnatury. Dopiero po takich poprawkach sygnatura mo¿e byæ uznana za sygnatu-
rê ostateczn¹.

6. Nadanie sygnatury jednostkom archiwalnym powinno byæ przeprowadzone
dopiero po wydzieleniu z zespo³u (zbioru) dokumentacji niearchiwalnej (katego-
rii B).

§ 13

1. Dop³ywy do opracowanych zespo³ów otwartych lub akcesje do zespo³ów
zamkniêtych, niezale¿nie od tego, do której grupy zosta³y zakwalifikowane, nale-
¿y opracowywaæ zgodnie z metod¹ zastosowan¹ na wcze�niejszym etapie opra-
cowania. Do dop³ywów sporz¹dza siê notatki informacyjne.

2. W przypadku gdy dop³yw do zespo³u opracowanego przekracza swymi roz-
miarami opracowan¹ czê�æ zespo³u, o sposobie opracowania zespo³u decyduje ko-
misja metodyczna, która w uzasadnionych przypadkach mo¿e zaleciæ opracowa-
nie ca³ego zespo³u.

3. W przypadku wystêpowania w zespole (zbiorze) ró¿nych typów dokumen-
tacji (pogrupowanych w odrêbnych jednostkach archiwalnych), jednostki archi-
walne zawieraj¹ce poszczególne rodzaje dokumentacji powinny byæ opracowane
wed³ug przepisów metodycznych odpowiednich dla ka¿dego rodzaju dokumenta-
cji (zob. § 1, ust. 5�6; § 14, ust. 2).

§ 14

1. Inwentarz ksi¹¿kowy zespo³u (zbioru) nale¿y sporz¹dzaæ z wykorzystaniem
techniki komputerowej. Jej zastosowanie umo¿liwi unikniêcie prowadzenia cza-
soch³onnych czynno�ci fizycznej systematyzacji i przesygnowywania jednostek.

2. Inwentarz ksi¹¿kowy sporz¹dza siê za pomoc¹ bazy danych, dostosowanej
do rodzaju dokumentacji tworz¹cej zespó³ (zbiór) archiwalny.
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Wprowadzenie**

Jeste�my �wiadkami wyj¹tkowej w dziejach sytuacji, w której przysz³o�æ zda-
je siê stawiaæ same znaki zapytania. Jest to efektem zasadniczych przemian, które
mia³y miejsce w niedalekiej przesz³o�ci. Wstrz¹sy, które doprowadzi³y do upadku
bloku wschodniego, jeszcze siê nie uspokoi³y, lecz istnienie bloku pañstw socja-
listycznych zarz¹dzaj¹cego po³ow¹ �wiata nale¿y ju¿ do historii. To jest ju¿ prze-
sz³o�æ, która jednak nadal wp³ywa na tera�niejszo�æ. Natomiast przysz³o�æ wyda-
je siê wymagaæ gruntownego przygotowania i zaplanowania, a prognozy wyma-
gaj¹ diagnoz. Planowanie zorientowane na przysz³o�æ i zrozumienie jej perspek-
tyw wymaga wiedzy o tym, co siê wydarzy³o, kiedy i dlaczego.

W tym politycznym i spo³ecznym kontek�cie w nowy sposób zwraca siê uwa-
gê na rolê archiwów. Re¿imy totalitarne pozostawi³y po sobie dokumenty w mniej-
szej lub wiêkszej masie. W Niemczech dokumenty dawnej s³u¿by bezpieczeñ-
stwa, usi³uj¹cej kontrolowaæ i wp³ywaæ na ca³o�æ ¿ycia ludzi we wschodnim so-
cjalistycznym obozie, s¹ teraz dostêpne i mo¿na je przegl¹daæ w specjalnych in-
stytucjach, a uchwalone prawo pozwala na prowadzenie takich badañ. Dokumen-
ty ca³ej administracji tego zlikwidowanego pañstwa zosta³y przekazane do archi-
wów pañstwowych i tam mo¿na siê ³atwo z nimi zapoznaæ bez zazwyczaj prze-
strzeganych okresów karencji 30 lat. Obecnie archiwa musz¹ udostêpniæ ogromne
masy dokumentów. Wszystkie te papiery pozwalaj¹ ka¿demu na stwierdzenie, co
siê sta³o. Te dokumenty, udostêpniaj¹c przesz³o�æ, wspomagaj¹ tera�niejsz¹ wie-
dzê, a w ten sposób zapewniaj¹ zdolno�æ wspólnego pamiêtania.

* Artyku³ publikowany w �Archival Science�, 2001, v. 1, s. 57�82; zamieszczony w �Archeionie� za
zgod¹ autorki i wydawnictwa �Kluwer Academic Publishers B.V.�

** Wersjê polsk¹ artyku³u wnikliwie zredagowa³a prof. dr hab. Daria Na³êcz, za co t³umacz sk³ada
gor¹ce podziêkowania.
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Innym wydarzeniem podkre�laj¹cym znaczenie archiwów jest wprowadzenie
technologii informatycznej we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. W miê-
dzyczasie komputery sta³y siê niezbêdnym �rodkiem codziennego przekazywa-
nia, przep³ywu informacji � komunikacji. Przesta³y s³u¿yæ tylko gromadzeniu da-
nych. Dziêki po³¹czeniu w sieci, komputery stworzy³y trzeci¹, obok mowy i pi-
sma, formê komunikacji. Ta trzecia forma ma specyficzny charakter. Elektronicz-
ne sporz¹dzanie i przesy³ane wiadomo�ci cechuje ulotno�æ s³owa mówionego, a za-
razem, trwa³o�æ analogowego zapisu, umo¿liwiaj¹ca ich rozsy³anie do dowolnej
liczby adresatów, tak jak to mia³o miejsce z papierowymi listami i ich kopiami.
Komunikacja jest nawet jeszcze mniej kontrolowana przez autora wiadomo�ci ni¿
w przypadku zwyczajnej, papierowej korespondencji, poniewa¿ jej rozsy³anie jest
³atwiejsze i wymaga mniej specjalistycznego zaplecza. S¹ to nowe do�wiadcze-
nia, z jednej strony zachêcaj¹ce, z drugiej niepokoj¹ce. Efekty rozwoju technicz-
nego tworz¹ zagro¿enie w odniesieniu do mo¿liwo�ci pamiêtania. Z tym nowym
brakiem trwa³o�ci troska o pamiêæ staje siê bardziej obci¹¿aj¹ca.

Lecz có¿ to jest pamiêæ? To przede wszystkim zjawisko spo³eczne, a nie
techniczne. Pamiêæ jest potrzebna do podejmowania ka¿dego dzia³ania. A nastêp-
nie to, co zamierzono, dzieje siê lub zostaje wykonane. Pamiêæ nie jest rzecz¹ tego
rodzaju, co ksi¹¿ka albo nagranie, które mo¿na przechowaæ. Obie s¹ u¿yteczne,
by umo¿liwiæ pamiêtanie, ale nie mog¹ zast¹piæ pamiêci. Pamiêæ uruchamia siê
zawsze, gdy jest potrzebna. Wykorzystuje ona wszystkie dostêpne i mog¹ce opowie-
dzieæ swoj¹ historiê �ród³a, których znaczenie polega na tym, i¿ s¹ zapisem jakiej�
pamiêci, a nie tylko konkretnym komunikatem o sprecyzowanej zawarto�ci tre-
�ciowej.

Urz¹dzenie pamiêciowe (storage), w znaczeniu pamiêci maszyny, to jedna spo-
�ród wielu technik zapewniaj¹ca zdolno�æ i funkcjonowanie pamiêci. Zapamiêta-
nie przez maszynê tre�ci przedstawionej w nagraniu lub zbiorze danych ma tê
wadê, ¿e wymaga planowania i przewidywania przysz³ych potrzeb. Lecz przy-
sz³o�æ jest nieprzewidywalna, nie sposób te¿ okre�liæ skali przysz³ych wymagañ
w odniesieniu do przesz³o�ci. Technika rekonstrukcji, stosowana powszechnie
w badaniach historycznych, mo¿e byæ traktowana jako uzupe³niaj¹ca, a nawet
szeroko stosowana do budowy pamiêci, zw³aszcza gdy trzeba wyja�niæ, co siê
zdarzy³o. Rekonstrukcja zak³ada przeciwny kierunek ni¿ zapamiêtywanie i zacho-
wywanie danych. Obejmuje tylko przesz³o�æ, podczas gdy na bie¿¹co decyzje o za-
chowywaniu danych wybiegaj¹ w przysz³o�æ w takim jej kszta³cie, w jakim jeste-
�my obecnie w stanie j¹ sobie wyobraziæ. Rekonstrukcja jest pewniejsza, bezpiecz-
niejsza, bo przesz³o�æ ju¿ siê zdarzy³a; jest skoñczona i nie mo¿na jej w ¿aden
sposób zmieniæ. Wobec tego rekonstrukcja zaczyna siê w tera�niejszo�ci i spogl¹-
da w przesz³o�æ. Je¿eli pamiêci nie mo¿na utrwaliæ (sk³adowaæ), wówczas mo¿li-
wo�æ rekonstruowania staje siê alternatywnym podej�ciem. Jest to wa¿ne zadanie
dla archiwisty. Potencjalne �ród³a mog¹ u³atwiæ przysz³¹ rekonstrukcjê, je¿eli s¹
odpowiednio przygotowane, aby opowiedzieæ swoj¹ historiê. Rejestracja cyfrowa
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nie mo¿e zapewniæ swojej d³ugowieczno�ci metodami technicznymi od�wie¿ania
i migracji, tak jak nie mo¿e mieæ w³¹czonej w siebie swojej w³asnej wiarygodno-
�ci (Lynch 2000). A zatem w miêdzyczasie mo¿liwo�æ rekonstruowania staje siê
przedmiotem badañ naukowych nad d³ugowieczno�ci¹ za pomoc¹ strategii emu-
lacji (Rothenberg 1999).

Archiwa nie sk³aduj¹ pamiêci, one oferuj¹ mo¿liwo�æ jej odtworzenia. Ich funk-
cja to przeciwdzia³anie amnezji. Archiwa pozwalaj¹ nam na konstruowanie pa-
miêci, jej oczyszczenie, poprawienie lub potwierdzenie, gdy jest to potrzebne.
Znajduje to swoje odbicie w kierunku rozwoju archiwistyki, przesuniêciu punktu
ciê¿ko�ci w pracy ze sk³adowania (gromadzenia i przechowywania) na udostêp-
nianie; oddzia³ywuje to na wszystkie obszary pracy archiwalnej. Zasadnicz¹ us³u-
g¹, któr¹ archiwa oferuj¹ kszta³tuj¹cemu siê globalnemu spo³eczeñstwu, jest do-
stêp do surowych materia³ów pamiêci. Przez to gwarantuj¹ mo¿liwo�æ konstru-
owania i kszta³towania pamiêci w sposób, który pomaga nam zrozumieæ tera�-
niejsze problemy i przygotowaæ siê na przysz³o�æ.

Te procesy rzucaj¹ �wiat³o na now¹ spo³eczn¹ �wiadomo�æ roli archiwów. Archi-
wa maj¹ zapewniæ dostêp do ka¿dej informacji o przesz³o�ci, któr¹ mo¿na odna-
le�æ, nawet, je¿eli ta przesz³o�æ jest nadal bardzo bliska. Takie postrzeganie roli
archiwów nie pozostaje bez wp³ywu na nie same, gdy¿ publiczne zainteresowanie
archiwami wymaga reakcji z ich strony. Archiwa s¹ postrzegane dwojako: albo
jako tajne, zakurzone i chaotyczne, albo jako otwarte, jawne i jasne. Tego wy-
obra¿enia nie zmienia rynkowa strategia, taka jak wystawy dotycz¹ce historycz-
nych wydarzeñ albo specjalnych, cennych obiektów. Archiwa nie s¹ potrzebne
jako instytucje historyczne, zw³aszcza ¿e badania historyczne na uniwersytetach
osi¹gaj¹ poziom profesjonalizmu, z którym archiwa nie mog¹ siê porównywaæ.
One s¹ jednak potrzebne jako organizatorzy dostêpu do przesz³o�ci, tak aby ka¿dy
móg³ w nich szukaæ odpowiedzi na swe pytania. Archiwa dostarczaj¹ce us³ugi na
wysokim, profesjonalnym poziomie zyskuj¹ obraz instytucji spo³ecznie u¿ytecz-
nych, którym mo¿na zaufaæ.

Dostêp w niniejszym artykule bêdzie rozumiany jako klucz, pozwalaj¹cy ar-
chiwom zyskaæ miano zorientowanych na obs³ugê, kompetentnych i profesjonal-
nie zarz¹dzanych instytucji. Takie pojmowanie idei udostêpniania zmienia zasad-
niczo sposób my�lenia archiwalnego i pomaga odej�æ od prostego podzia³u na
sprawy przesz³e i przysz³e do nowej formu³y odró¿niania tego, co zamkniête, od
tego, co dostêpne; osadza to zawód archiwisty zdecydowanie w tera�niejszo�ci.
Archiwi�ci wobec tego przyjmuj¹ funkcje specjalistów, którzy dostarczaj¹ �rod-
ków do u¿ycia czasu, a nie tylko ofiarowuj¹ sam czas przesz³y. W za³o¿eniu teore-
tycznym dostêp nie odnosi siê bezpo�rednio do obs³ugi klienta. Jednak k³adzie on
nacisk na jako�æ us³ug �wiadczonych przez archiwa. Ka¿da funkcja archiwalna
mo¿e byæ pojmowana w nowy sposób, je¿eli jest ona podporz¹dkowana celowi
uczynienia zasobu dostêpnym. To za³o¿enie mo¿e tylko usprawniæ pracê archiwi-
sty. W tym miejscu wkraczamy na grunt przeformu³owania zasad pojmowania
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archiwistyki, archiwalnego paradygmatu, który dotyka, a przez to umacnia pod-
stawy i istotê profesji. I to bêdzie tematem nastêpnych rozdzia³ów.

Nowe podej�cie do archiwalnego my�lenia i praktyki

Po intensywnych dyskusjach w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych
nad metodami oceny materia³ów archiwalnych (brakowania), obecnie nacisk po-
³o¿ono na opis archiwalny. Szeroki dostêp do Internetu umo¿liwia nowy sposób
publicznej prezentacji materia³ów archiwalnych. Technika pozwala na prezenta-
cje z wykorzystaniem po³¹czeñ hipertekstowych i narzêdzi do poruszania siê po
Internecie. Jest to rozwi¹zanie szczególnie korzystne dla archiwów.

Wed³ug zmodyfikowanej koncepcji dostêpu zmienia siê podej�cie do przesz³o-
�ci i tera�niejszo�ci w my�leniu archiwalnym. Archiwum widz¹ce swoje g³ówne
zadanie w przechowaniu przesz³o�ci dla przysz³o�ci staje siê niezauwa¿alne w te-
ra�niejszo�ci, gdy¿ teraz potrzebna jest pomoc w tworzeniu w³asnej pamiêci. Ar-
chiwalne ¿¹dania skierowane do administracji publicznej, aby dokumentowa³a te-
ra�niejsze wydarzenia i dzia³ania dla przysz³o�ci, nie osi¹gaj¹ zamierzonego celu.
Takie dokumentowanie rozmija siê z przysz³ymi pytaniami, i pomija te stawiane
dzisiaj. Skoncentrowanie siê na dostêpie nie wyklucza ró¿nicowania na przesz³o�æ
i przysz³o�æ. Przeciwnie, jest to jedyny sposób, aby je wykorzystaæ. Dziêki neu-
tralnemu podej�ciu, pos³uguj¹cemu siê rozró¿nieniem na to, co niedostêpne i do-
stêpne, obydwie kategorie, przesz³o�æ i przysz³o�æ, maj¹ jedynie charakter tech-
niczny, pozwalaj¹cy odnie�æ siê do linii czasu, a przez to u³atwiæ interpretacjê
i zrozumienie zjawisk.

Przesz³o�æ i przysz³o�æ maj¹ znaczenie techniczne jedynie wówczas, gdy po-
strzegane s¹ jako ró¿ne od tera�niejszo�ci i wskazuj¹ strefy czasowe, wewn¹trz
których rzeczy nie mog¹ byæ zmieniane. Zmiany mog¹ dotyczyæ tylko dzia³añ
tera�niejszych, bowiem jedynie w tera�niejszo�ci co� mo¿na uczyniæ. Potem te
zmiany s¹ ju¿ dokonane, za� przedtem, zanim siê zdarz¹, mo¿na je przewidzieæ
lub zaplanowaæ. Ró¿nica miêdzy tymi dwoma czasami (okresami), gdy rzeczy nie
mog¹ byæ zmieniane i s¹ wobec tego odmienne od tera�niejszo�ci, mo¿e byæ opi-
sana poprzez fakt, ¿e przesz³e dzia³ania mo¿na zidentyfikowaæ dziêki temu, ¿e s¹
zakoñczone i nabra³y swego ostatecznego kszta³tu, za� przysz³e nie s¹ jeszcze znane.
Przesz³o�æ zatem jest zdefiniowana sama przez siê, przez te rzeczy, wydarzenia
i dzia³ania, które nie mog¹ ju¿ podlegaæ zmianie, podczas gdy rzeczy przysz³e
jeszcze nie istniej¹. Rozró¿nienie pomiêdzy przesz³o�ci¹ a przysz³o�ci¹ jest za-
sadnicze dla teorii archiwalnej. To rozró¿nienie jest jedynym �rodkiem, za pomo-
c¹ którego czas mo¿e zostaæ uchwycony i zrekonstruowany. �lady osadzone w cza-
sie otwieraj¹ wgl¹d w zachodz¹ce miêdzy nimi zwi¹zki. Porównanie pomiêdzy
sytuacj¹ przed zdarzeniem i po jego zaistnieniu pokazuje rozwój i daje wska�niki
wyja�niaj¹ce powody zmiany. Jest to warunek wstêpny prowadzenia poszukiwañ
w archiwach. Takie badania próbuj¹ rozró¿niæ miêdzy intencjami a ich wynikami.
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Je�li poczyniono jakie� adnotacje do tekstu zalecaj¹c, aby kto� inny napisa³ jego
now¹ wersj¹, obie wersje bêd¹ reprezentowa³y intencje i skutki. Ich porównanie
ukazuje, jak intencje zadzia³a³y. Zanim jednak dokumenty bêd¹ podlegaæ inter-
pretacji, dzia³ania powoduj¹ce ujawnienie archiwalnych dokumentów musz¹ zo-
staæ zakoñczone. A intencje i skutki musz¹ pozostawiæ trwa³e �lady. Oto jest po-
wód, a tak¿e teoretyczne i praktyczne rozró¿nienie pomiêdzy zarz¹dzaniem do-
kumentacj¹ (records management) a archiwami (archives). Owa ró¿nica otwiera
dokumenty do wgl¹du dla neutralnej trzeciej strony, która zyskuje mo¿liwo�æ sta-
wiania pytañ i poszukiwania odpowiedzi, bez konieczno�ci opowiadania siê po
której� ze stron i anga¿owania siê w bieg spraw. Uczestnictwo bowiem jest prze-
ciwieñstwem zrozumienia. Obie te czynno�ci nie mog¹ byæ wykonywane równo-
cze�nie. Tylko to rozró¿nienie pozwala archiwistom pozostawaæ w roli konsultan-
tów wobec zarz¹dzania dokumentacj¹, a nie wykonywaæ tych zajêæ osobi�cie.

Rozró¿nienie pomiêdzy otwarto�ci¹ a zamkniêciem nasuwa wniosek, ¿e na-
wet, je¿eli archiwa udostêpniaj¹ informacjê, nie oznacza to, i¿ j¹ posiadaj¹ lub
przechowuj¹, a jedynie umo¿liwiaj¹ do niej dostêp. Archiwa otwarte, tzn. stwa-
rzaj¹ce szansê na uzyskanie odpowiedzi. Lecz odpowiedzi te i wszystkie informa-
cje uzyskiwane z archiwów s¹ wypracowywane przez samych u¿ytkowników. Ich
badania, interpretacje i kojarzenie przez nich faktów wytwarza informacje w for-
mie nowej wiedzy, zawieraj¹cej odpowiedzi na ich pytania. Materia³ów archiwal-
nych nie mo¿na po prostu odczytaæ. Trzeba je poj¹æ. Archiwa dostarczaj¹ poten-
cjalnej informacji, a nie samej informacji. Umo¿liwiaj¹ te¿ prowadzenie badañ.
To jest g³ówny cel nowej koncepcji � paradygmatu dostêpu. Poszukuj¹cy infor-
macji powinni wiedzieæ, gdzie mog¹ znale�æ, jakie potencjalne �ród³a i jak je ba-
daæ.

Dostêp jako forma i postawa

Dostêp to nie bie¿¹ce wykorzystanie archiwum. Dostêp jako koncepcja � pa-
radygmat jest neutralny w stosunku do samej zawarto�ci, która mo¿e byæ interesu-
j¹ca dla indywidualnego badacza albo grupy u¿ytkowników. Jako forma pozwala
ka¿demu, kto jest zainteresowany archiwami, zapoznaæ siê z tre�ci¹ i interpreto-
waæ dokumenty zgodnie z w³asnymi potrzebami. U¿ytkownicy sami s¹ odpowie-
dzialni za wnioski, jakie wysnuj¹ z archiwaliów. Wk³ad archiwisty ogranicza siê
do udostêpnienia materia³ów i przygotowania infrastruktury u³atwiaj¹cej groma-
dzenie i opracowanie materia³ów. Dostêp jako postawa oznacza, ¿e archiwista ak-
ceptuje kompetencje u¿ytkowników odnosz¹ce siê do ich w³asnych przestrzeni
badawczych. Archiwi�ci nie pomagaj¹ w zrozumieniu dokumentów we w³a�ciwy
sposób, ich interpretacjê pozostawiaj¹ badaczom. A zatem paradygmat dostêpu
oznacza autonomiczn¹ odpowiedzialno�æ badaczy za tre�ci, które odczytaj¹ z do-
kumentów i ca³ego zakresu instrumentów pomagaj¹cych im w dotarciu do �róde³,
których poszukuj¹, oraz w ocenie ich przydatno�ci. Na tym polega nowe wyzwa-
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nie. Oznacza to zaprojektowanie ca³ej gamy nowych instrumentów i pomys³ów,
które dadz¹ orientacjê i pomog¹ w odnalezieniu materia³ów zawieraj¹cych po¿¹-
dane informacje. Po�ród nich mog¹ byæ � oprócz tradycyjnych pomocy wyszuki-
wawczych i przewodników po zasobie w wersji on-line � nowe formy wprowa-
dzeñ do zbiorów instytucji archiwalnych, dostêpne on-line przyk³ady dokumen-
tów ilustruj¹ce, jak rozumieæ �ród³o, i rozwi¹zania takie jak portale internetowe,
³¹cz¹ce rozproszone us³ugi archiwalne w jedn¹ ca³o�æ.

Dostêp i koncepcja przechowalnictwa archiwalnego

Nowa koncepcja dostêpu poszerza zakres tradycyjnego przechowalnictwa ar-
chiwalnego, które w dotychczasowej postaci zaczê³o rozmijaæ siê z potrzebami
spo³ecznymi. Przechowalnictwo bez dostêpu jest niepe³ne, pozbawione celu, a je-
go sens nie jest jasny. Samo zreszt¹ przechowywanie nie podlega kontroli spo-
³ecznej, przynajmniej na razie.

Przechowalnictwo archiwalne jest zasadnicz¹ tre�ci¹ tradycyjnego pojmowa-
nia zawodu archiwisty. Oznacza bezpieczne sk³adowanie i dotyczy fizycznych
obiektów, które s¹ trzymane z dala od ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia. Prze-
chowalnictwo ze swej istoty jest skoncentrowane na obiektach fizycznych. Reje-
stracja cyfrowa uczy nas, ¿e nawet je¿eli fizyczne obiekty s¹ przechowywane w do-
brych warunkach, sam zapis (tre�æ) mo¿e byæ ju¿ nie do odczytania. Przechowy-
wanie materialne jest wiêc tylko jednym ze �rodków zachowania informacji po-
tencjalnie nienaruszonej. Debata na temat przechowalnictwa pozaarchiwalnego
(post-custodial) w latach dziewiêædziesi¹tych by³a pierwsz¹ dyskusj¹, w trakcie
której próbowano zareagowaæ na dostrzegan¹ narastaj¹c¹ niezgodno�æ miêdzy fi-
zycznym obiektem a informacj¹, któr¹ on mo¿e zawieraæ. Próbowano znale�æ bar-
dziej funkcjonalne podej�cia.

Koncepcja dostêpu jest lepiej przygotowana na brak zgodno�ci miêdzy fizycz-
n¹ postaci¹ zapisu a znaczeniem archiwów. Skupia siê na potencjale informacyj-
nym i pozwala zabezpieczyæ jego u¿ycie, nawet przy odmiennej postaci fizycz-
nej. Takie podej�cie pozwala postawiæ pytanie o najlepszy sposób udostêpnienia
archiwaliów publiczno�ci. Pozwala te¿ na wybór elastycznych strategii opisu i za-
bezpieczania. Przechowalnictwo w archiwalnym magazynie, czy te¿ gdzie indziej,
pod archiwaln¹ kontrol¹ jest w rzeczywisto�ci wyborem formy organizacyjnej,
a nie archiwalnej metodologii czy zasady.

Dostêp i nastawienie na u¿ytkownika

Nowa koncepcja dostêpu lokuje u¿ytkownika w samym centrum �wiadomo�ci
archiwalnej. Korzystanie z zasobów archiwalnych to jedyny powód dla ich istnie-
nia; dostêp pomaga u¿ytkownikom pracowaæ z materia³ami archiwalnymi, u³a-
twia ich pracê. Koncepcja dostêpu wspiera siê na idei otwarto�ci zasobu i u³atwia-
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niu orientacji w korzystaniu z materia³ów archiwalnych, co ma byæ podstawow¹
oferowan¹ us³ug¹.

Ukierunkowanie na u¿ytkownika mo¿e byæ podstaw¹ do jasnego zdefiniowania
ram dla tego, co mo¿e byæ traktowane jako archiwalne osi¹gniêcie. Takie podej�cie
pozwala na okre�lenie poziomu szczegó³owo�ci i kompletno�ci informacji opisowych
w stosunku do potrzebnych instrumentów u³atwiaj¹cych dostêp u¿ytkownikowi.
A zatem kryteria dla zdefiniowania jako�ci pracy archiwalnej staj¹ siê ca³kiem wyra�-
ne. Wszystko to, co u³atwia dotarcie do po¿¹danych dokumentów, jest u¿yteczne.

Lecz dostêp, w rozumieniu uczynienia zado�æ samej zasadzie, nie oznacza,
¿e opis i prezentacja materia³ów archiwalnych s¹ zawsze ukierunkowane na u¿yt-
kownika. One nie mog¹ próbowaæ zast¹piæ interpretacji dokonanej przez u¿yt-
kownika, gdy¿ tak naprawdê tylko on wie, co jest potrzebne do odpowiedzi na
dane pytanie. Dostêp k³adzie nacisk na stworzenie mo¿liwo�ci. Ma otworzyæ
potencja³y informacyjne w kontekstach, w jakich powsta³y u aktotwórcy. Ma to
zagwarantowaæ ich prawdopodobieñstwo. Nie chodzi tu o przedstawienie da-
nych lub innych informacji jako jedynie s³usznej reprezentacji rzeczywisto�ci,
bo to wyklucza³oby przedstawienie innych informacji i by³oby równocze�nie
prób¹ zast¹pienia kryterium otwarto�ci i dostêpno�ci zupe³nie inn¹ par¹ pojêæ
fa³szu i prawdy.

Koncepcja dostêpu opisuje profesjonaln¹ strategiê, która nie zale¿y od osobi-
stych i indywidualnych odczuæ archiwistów w stosunku do tre�ci lub zrozumienia
pytañ u¿ytkownika. Jest to strategia neutralna wobec tre�ci, lecz koncentruj¹ca siê
z pasj¹ na otwarto�ci i przystêpno�ci potencja³u informacyjnego, a zatem jest �ci-
�le zorientowana na u¿ytkownika.

Dostêp i metody archiwalne

Taka koncepcja dostêpu to przeformu³owanie dotychczas obowi¹zuj¹cego ar-
chiwalnego wzorca postêpowania paradygmatu, poniewa¿ wywiera ona skutek na
wszystkie archiwalne metody; zarówno na opis i uporz¹dkowanie, jak i na ocenê
warto�ci archiwalnej i zabezpieczenie. Dotyka podstawowych zasad teorii archi-
walnej, gdy¿ mo¿e daæ logiczne wyja�nienie materia³ów archiwalnych i koniecz-
nych sposobów postêpowania z nimi. Jej skutki dla metod i teorii opisu, oceny
warto�ci i zabezpieczenia zostan¹ opisane poni¿ej.

Dostêp i opis

Dostêp, ujêty jako priorytet, mo¿e okre�liæ zadania opisu i wyja�niæ, dlaczego
siê go sporz¹dza, dla jakich celów i z jakim skutkiem. Z tego stwierdzenia mo¿na
wywodziæ za³o¿enie takich metod, które najpe³niej gwarantuj¹ realizacjê postawio-
nych zadañ. Wszystkie metody mog¹ byæ zogniskowane na jednym celu, wobec
którego mog¹ byæ wypróbowywane, sprawdzane, a w razie potrzeby zmieniane.
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Opis to obszar, na którym od czasu pojawienia siê ISAD(G) toczy³a siê szeroka
dyskusja na temat standaryzacji. Ostatnio, wraz z opublikowaniem EAD-DTD,
uleg³a ona dalszemu nasileniu. Opracowanie obydwu tych standardów wynika³o
z konieczno�ci wymiany informacji ponad granicami instytucjonalnymi, a nawet
miêdzynarodowymi, w celu rozszerzenia wspó³pracy przy badaniach historycz-
nych. Autorzy ISAD(G) wziêli pod uwagê model zunifikowanego katalogu bi-
bliotecznego i spróbowali stworzyæ co� podobnego do standardów bibliograficz-
nych dla zintegrowania materia³ów archiwalnych w jedn¹ ogromn¹ bazê danych.
EAD ma inny punkt wyj�cia. Jeszcze na d³ugo przed szerokim dostêpem do Inter-
netu EAD przyjê³o metodê stosowan¹ w sieci, rozdzielaj¹c informacjê opisow¹ od
jej u¿ytkowej postaci. Jako pierwszy krok w opracowywaniu EAD analizie pod-
dano strukturê tekstow¹ pomocy archiwalnych. Sformu³owano standard struktury
i formy takich pomocy. Obydwa standardy zamierzaj¹ stworzyæ zunifikowane
przedstawienie opisowej informacji i jej domy�lne po³¹czenie z praktycznymi za-
leceniami dla standardowego opisu sporz¹dzanego przez archiwa.

Obydwa te podej�cia nie eliminuj¹ problemów. Standardy maj¹ byæ produkta-
mi, które okre�l¹ sposób, w jaki nale¿y pracowaæ nad opisem. Wskazuj¹ w³a�ciwe
podej�cie. Nie zawieraj¹ jednak wskazówek, który z tych standardów jest lepszy
w danej sytuacji. Choæ przez sam fakt, i¿ s¹ standardami, wymagaj¹ powszechne-
go obowi¹zywania. Ocena ich przydatno�ci i wa¿no�ci w konkretnej sytuacji wy-
maga jasnego sprecyzowania celu ich wdro¿enia. Bo inaczej, stosuj¹c standardy,
nara¿amy siê na ryzyko, ¿e co� bêdzie robione �le, ale w prawid³owy sposób.
Zatem mog¹ pomóc, gdy chodzi o wydajno�æ, ale nie zawsze je�li chodzi o sku-
teczno�æ. Standardy bowiem koncentruj¹ siê na wprowadzaniu danych, podczas
gdy z ide¹ dostêpu zwi¹zana jest przede wszystkim idea efektu.

Kierowanie siê konieczno�ci¹ udostêpniania zasobów pozwala archiwistom
wybraæ standardy, które oka¿¹ siê najskuteczniejsze wobec problemów, jakie wy-
st¹pi¹ w okre�lonej sytuacji i pozwol¹ siê przygotowaæ do nowej, tej jeszcze nie
przewidywanej. Taki standard mo¿e dotyczyæ ró¿nych form materia³ów, takich
jak dokumenty urzêdowe, kolekcje lu�nych papierów, fotografie itp. Mo¿e uwzglêd-
niaæ zmiany, jak np. nowe, narastaj¹ce zainteresowanie u¿ytkowników pewn¹ grup¹
dokumentów. A ponadto standard powinien pozwoliæ na przyjêcie ró¿nych strate-
gii, zale¿nych od mo¿liwo�ci ludzkich i finansowych. Je¿eli dostêpno�æ jest ce-
lem, nale¿a³oby zbadaæ i wybraæ odmienne standardy. Najlepszy bêdzie ten, który
najlepiej s³u¿y otwarciu zasobu i najlepiej pozwala uprzystêpniæ informacje. Taki
wybór wymaga wcze�niejszej wiedzy o sytuacji i zgromadzonych materia³ach.
Poprzedzaæ go musi analiza, do której nie odnosz¹ siê standardy dotycz¹ce prze-
twarzania, gdy¿ ka¿da nowa sytuacja jest odmienna od pozosta³ych i potrzebuje
zdolno�ci do postawienia odpowiednich pytañ. Profesjonalne kwalifikacje pozwa-
laj¹ archiwistom dostrzec i poj¹æ ró¿nice zgodnie z kryteriami zaczerpniêtymi z teo-
rii archiwalnej. Dla zanalizowania sytuacji potrzebne s¹ zawodowe umiejêtno�ci,
gdy¿ tylko one umo¿liwiaj¹ sformu³owanie kryteriów pozwalaj¹cych na stawia-
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nie tych pytañ, które otwieraj¹ drogê do jakiegokolwiek przetwarzania zoriento-
wanego na szerok¹ prezentacjê.

Pamiêtaj¹c, ¿e celem jest dostêp, pytania dotycz¹ce sposobu opisu materia³ów
s¹ mniej metodologiczne, a bardziej techniczne. Przed rozpoczêciem bie¿¹cej pracy
wa¿ny skutek dla jej wyników i okre�lenia zapotrzebowania na �rodki maj¹ stra-
tegiczne decyzje, co do stopnia szczegó³owo�ci opisu, sposobów przedstawiania
i mo¿liwo�ci u¿ycia wewnêtrznej struktury zbioru dla uporz¹dkowania. Odpowiedzi
na te pytania powinny wskazaæ, które standardy mo¿na wdra¿aæ i jak powinno siê
je stosowaæ.

Ró¿ne poziomy szczegó³owo�ci opisu

Pierwszy aspekt dotyczy g³êboko�ci opisu. Nowe potrzeby u¿ytkowników,
pojawiaj¹ce siê wraz z przemianami spo³ecznymi, mog¹ wskazaæ nowe obszary
badawcze i stawiaæ pytania o pewne zbiory, którym do tej pory nie po�wiêcano
specjalnej uwagi przy opracowywaniu przez archiwistów. Dotyczy to raczej no-
wych zasobów i zespo³ów nie budz¹cych zainteresowania. Coraz wiêkszy nacisk
k³adziony jest te¿ na tempo dostêpu do po¿¹danych informacji. Sprecyzowanie
ró¿nych poziomów stopniowo zwiêkszaj¹cej siê szczegó³owo�ci opisu mo¿e po-
móc przy zapewnieniu dostêpu najpierw raczej na poziomie ogólnym, by potem
przej�æ do analizy szczegó³ów. Wobec tego potrzebna jest strategia sporz¹dzania
sumarycznych opisów charakteryzuj¹cych zbiory. Taka generalizacja jest mo¿li-
wa, bo daje siê odnie�æ do ró¿nych poziomów opisu. Jest zgodna z wewnêtrzn¹
struktur¹, kontekstem wytworzenia i wskazuje miejsce, z którego pochodzi zapis
bêd¹cy efektem wspólnie prowadzonych dzia³añ. Decyzja co do ró¿nych pozio-
mów szczegó³owo�ci opisu wymaga wiedzy o ca³o�ci zespo³u. Trzeba znaæ g³ów-
ne elementy jego wewnêtrznej struktury. Ta analiza jest nie mniejszym wyzwa-
niem ni¿ sam szczegó³owy opis. Zredukowaæ mo¿e jedynie ciê¿ar bie¿¹cy pracy
przy rejestrowaniu opisywanych wpisów.

Takie podej�cie ³¹czy porz¹dkowanie z opisem. Struktury pomagaj¹ badaczom
w zidentyfikowaniu i odnalezieniu �róde³, których potrzebuj¹. Uporz¹dkowanie
zespo³u ma zasadnicze znaczenie. Nie tylko ukazuje ono miejsce opisywanych
jednostek, ale przedstawia kontekst i dostarcza informacji na temat ich potencjal-
nej zawarto�ci. Odpowiadaj¹ca rzeczywistym strukturom prezentacja wykorzy-
stuje wzajemno�æ uk³adu uporz¹dkowania i tytu³u jednostki na ka¿dym z pozio-
mów. Przedstawienie to nie musi byæ identyczne z fizycznym uk³adem dokumen-
tów, ale wynikaæ z pierwotnego okre�lenia celu ich wytworzenia i wykorzystania.

Po³¹czone znaczenia struktury i tytu³ów

Wewnêtrzne struktury zespo³u s¹ wynikiem powi¹zañ komunikacyjnych (wy-
miany informacji) stworzonych i wykorzystywanych podczas dzia³añ, dla których
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dokumenty wytworzono. W trakcie procesu opisywania te struktury pe³ni¹ funk-
cje wskazówek porz¹dkuj¹cych. Badacze za� otrzymuj¹ wa¿n¹ informacjê pozwa-
laj¹c¹ na rozpoznanie zasobu. Schemat uporz¹dkowania mo¿e byæ u¿yty jako pierw-
szy punkt wprowadzaj¹cy w badania danego zespo³u. Zawiera on znaczny poten-
cja³ informacyjny dla u¿ytkownika, nie sformu³owany werbalnie, ale przedsta-
wiony wizualnie. To przedstawienie nie jest precyzyjne, lecz niesie znacznie wiê-
cej informacji ni¿ s³owny opis i to jest w³a�nie zadanie takiego schematu.

Uporz¹dkowanie nie oznacza tylko u¿ycia struktury jako schematu klasyfika-
cyjnego, który grupuje podobne zjawiska. Jest czym� wiêcej. Nag³ówki same siê
obja�niaj¹ dziêki swojemu miejscu wewn¹trz struktury. Wszystkie nag³ówki na
tym samym poziomie domy�lnie oznaczaj¹ negacjê innych, gdy¿ one wszystkie
razem przedstawiaj¹ ca³o�æ, która jest reprezentowana przez pojedynczy obiekt na
nastêpnym wy¿szym poziomie. Za pomoc¹ tej metody nag³ówki zyskuj¹ uzupe³-
niaj¹ce znaczenie, dziêki negatywnemu oznaczeniu wspomagaj¹cemu wyra�nie
s³owa. W ten sposób s¹ one zdefiniowane znacznie precyzyjniej, ni¿ mog³yby to
uczyniæ s³owa. I nie jest to semantyczna hierarchia s³ów, jak w tezaurusie lub s³ow-
niku tematycznym. Takie podej�cie do uporz¹dkowania równowa¿y kontekst i za-
warto�æ. Ponadto schemat uporz¹dkowania przyspiesza wyszukanie, poniewa¿
z wyprzedzeniem zak³ada on, ¿e na ka¿dym poziomie mo¿na wykluczyæ wyst¹-
pienie szerokiego zakresu niezwi¹zanych z nim obiektów.

Schemat uporz¹dkowania odzwierciedla wewnêtrzn¹ strukturê wy³aniaj¹c¹ siê
od momentu powstania dokumentów, ma zapewniæ wewnêtrzn¹ spójno�æ i zwi¹-
zek w czasie ich aktywnego trwania. Jest on odmienny od poziomów fizycznej
organizacji jednostek w serie, akta spraw czy poszczególne dokumenty, które s¹
podstaw¹ dla wyró¿nienia poziomów opisu w ISAD(G). Poziomy uporz¹dkowa-
nia odzwierciedlaj¹ poziomy ró¿nicowania pomiêdzy kompleksami kompetencji
lub funkcji operacyjnych i powstaj¹ w wyniku wewnêtrznych powi¹zañ komuni-
kacyjnych w procesie wymiany informacji. Takie kompleksy wspó³dzia³ania nie
s¹ tak¿e identyczne z jednostkami organizacyjnymi. Tworz¹ one trzeci¹ strukturê
obok kompetencji i fizycznych postaci materia³ów. Te trzy struktury mog¹ byæ
zgodne (przystaj¹ce), ale we wspó³czesnych instytucjach zwykle siê tak nie dzie-
je. Najwa¿niejsz¹ struktur¹ dla dostêpu do dokumentów wytworzonych w trakcie
pracy jest powi¹zanie wynikaj¹ce z wymiany informacji, za� jego odró¿nienie od
dwu pozosta³ych musi byæ oczywiste i nie mo¿e byæ zaciemniane przez opis.

Na sformu³owanie tytu³u jednostki ma wp³yw jej umiejscowienie wewn¹trz
schematu uporz¹dkowania. Same tytu³y s¹ czê�ci¹ tej struktury i musi to znajdo-
waæ odbicie w ich sformu³owaniach s³ownych. Wskazuj¹ dzia³ania jako konkret-
ne zdarzenia wewn¹trz zró¿nicowanych kompetencji; opisuj¹ i daj¹ dostêp do
minionych dzia³añ, a zatem stanowi¹ potencja³ informacyjny. Je¿eli nag³ówki, które
przypisuje siê grupom uk³adu, wskazuj¹ na ogóln¹ odpowiedzialno�æ, wówczas
zapisy te nie powinny byæ przenoszone do tytu³ów jednostek, ale mog¹ byæ sfor-
mu³owane jako sekcje wewn¹trz kompleksu operacji.
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Forma prezentacji

Zastosowanie wewnêtrznej struktury i schematu uporz¹dkowania jako pierw-
szego punktu wprowadzaj¹cego do wiedzy o zespole wymaga odpowiednich form
prezentacji pomocy archiwalnych umo¿liwiaj¹cych poruszanie siê po zespole.
W tradycyjnej papierowej formie pomoc archiwalna ma wygl¹d ksi¹¿ki lub bro-
szury, a nie katalogu bibliotecznego. Ta forma pozwala nam na przekazanie infor-
macji, której nie mo¿na zawrzeæ na karcie katalogowej. Wstêp do pomocy archi-
walnej zawiera informacje o narastaniu, wykorzystaniu zespo³u i wyja�nienia, jak
siê on znalaz³ w archiwum. Nastêpuj¹ca po nim tabela zawarto�ci ma zasadnicze
znaczenie dla pomocy archiwalnej. Ukazuje ona schemat uporz¹dkowania i w ten
sposób wprowadza czytelnika w strukturê zespo³u. Z kolei znajomo�æ struktury
pozwala na celowe poszukiwania w ksi¹¿ce, gdy¿ pojedyncze informacje opisuj¹-
ce jednostki s¹ u³o¿one zgodnie z tym schematem. Indywidualna lokalizacja po-
szczególnej jednostki opisu wraz z jej nazw¹ nadaje wa¿ne znaczenie opisowi.

Nowe techniki internetowych prezentacji zwiêkszaj¹ mo¿liwo�ci struktural-
nych przedstawieñ. Teraz schemat uporz¹dkowania mo¿e byæ stale widoczny
w oknie, jako ramka, do nawigacji. Ró¿ne poziomy mniej lub bardziej skondenso-
wanych informacji mog¹ byæ dostêpne poprzez ³¹cza (links). A nawet uzupe³nia-
j¹ca informacja, jak dokumentacja decyzji podejmowanych podczas archiwalne-
go opracowywania zespo³u, mo¿e byæ dodana na ró¿nych poziomach schematu
uporz¹dkowania. Taka operacja by³aby znacznie trudniejsza przy papierowym
wydruku. W ten sposób opis wspomaga badania. Interpretacja rozpoczyna siê wraz
z przegl¹daniem pomocy archiwalnych. Uporz¹dkowanie i opis przygotowany na
potrzeby prezentacji mog¹ stworzyæ dostêp do potencja³u informacyjnego na ró¿-
nych poziomach szczegó³owo�ci, nawet je¿eli dane fragmenty materia³u archi-
walnego nie zosta³y wskazane indywidualnie.

Dostêp i ocena warto�ci

Ocena warto�ci materia³ów archiwalnych i wszelkie decyzje podejmowane
w tym zakresie nie pozostaj¹ bez wp³ywu na rzeczywiste znaczenie nowej kon-
cepcji dostêpu. Dostêp jako pojêcie zak³ada neutralno�æ decyzji, co do oceny war-
to�ci i brakowania. Je¿eli jeden u¿ytkownik lub jedno pytanie jest uprzywilejowa-
ne przez zachowanie pewnych grup dokumentów, inne nie mog¹ zostaæ zaspoko-
jone. Zanika funkcja reprezentatywna zachowywanych jednostek. Takie decyzje
bêd¹ ogranicza³y dostêp, pomimo jak najlepszych intencji.

Celem archiwalnej oceny warto�ci jest zachowanie ca³ego potencja³u infor-
macyjnego. Lecz nie oznacza to fizycznego zachowania wszystkich dokumentów
lub jakiej� pojedynczej jednostki. Decyzja archiwisty, by wybrakowaæ pewne do-
kumenty, a pozostawiæ inne, niesie informacjê dla u¿ytkownika na temat tego, co
uznano za reprezentatywne, a co nie. Podstawowym pytaniem jest, jak osi¹gn¹æ
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dostêp do jak najbardziej kompletnej reprezentacji pierwotnego potencja³u infor-
macyjnego, który pozwoli³by na konstruowanie historii z ca³ej sieci odkrywal-
nych fragmentów.

¯adna administracja publiczna nie wydaje pieniêdzy na zbieranie informacji
dotycz¹cych zewnêtrznego �wiata tylko po to, ¿eby pó�niej by³y wykorzystywane
w archiwach. Wobec tego informacyjny opis rzeczywisto�ci, jaki mo¿na odczytaæ
z listów, raportów czy zdañ w dokumentach, jest zawsze ukierunkowany przez
interes, aby doprowadziæ do za³atwienia sprawy. Wiele listów w administracyjnej
robocie papierkowej to: podania, zapytania, ¿¹dania lub odpowiedzi, decyzje
i powiadomienia. Autorzy tych listów z obu stron (nadawca i odbiorca) znaj¹ kon-
tekst i nie potrzebuj¹ go wyja�niaæ. Pisanie na papierze czy elektroniczne podej-
mowane jest z rozmys³em w celu wywo³ania dzia³añ oraz rozpoczêcia lub zakoñ-
czenia procesu podejmowania decyzji. Informacja zbierana w celu wydania kon-
kretnej decyzji nie mo¿e byæ ponownie u¿yta. Nie mo¿na jej przes³aæ dalej, ode-
rwaæ od procesu, który j¹ stworzy³ i wykorzysta³, gdy¿ straci znaczenie. Tylko
zamkniêty proces wraz ze wspomagaj¹cymi go informacjami mo¿e podlegaæ in-
terpretacji.

Podobnie jak opis, ocena warto�ci oparta jest na analizie wewnêtrznych struk-
tur zespo³u. Odpowiedzi znajdowane podczas tych badañ s¹ potrzebne dla wype³-
nienia obu zadañ. Opis, a zw³aszcza zobrazowanie wewnêtrznej struktury wraz ze
schematem uporz¹dkowania, wskazuje, które dokumenty powinny byæ przecho-
wane i pomaga je zidentyfikowaæ. Wybranie mo¿liwie najwiêkszej czê�ci pier-
wotnie wytworzonych dokumentów to najlepszy sposób, aby w koñcu otworzyæ
przechowane dokumenty na udostêpnienie. I dlatego w³a�nie archiwalna ocena
warto�ci nie jest �rodkiem do zniszczenia informacji, lecz do otwarcia archiwów
na badania przez zewnêtrznych obserwatorów, a w ten sposób na udostêpnienie
informacji.

Warto�æ drugorzêdna: przedstawienie wewnêtrznych powi¹zañ

Warto�æ ewidencyjna, wg okre�lenia Theodora Schellenberga (Schellenberg
1956), odnosi siê do mo¿liwo�ci ukazania poprzez dokumenty metod pracy i zwi¹z-
ków, które obowi¹zywa³y w trakcie bie¿¹cej pracy. Rozró¿nienie miêdzy pierw-
szorzêdn¹ warto�ci¹ dla wspólnych dzia³añ administracji i drugorzêdn¹ warto�ci¹
dla badaczy pozostawia otwarte pytanie, dlaczego wytworzono dokumenty i dla-
czego ich u¿yto. Pojêcie drugorzêdnej warto�ci mo¿e rzuciæ �wiat³o na pierw-
szorzêdne cele i ich analizê. W ten sposób nie tylko dzia³ania aktotwórcy, lecz
tak¿e samo tworzenie przez niego dokumentów i dalsze z nimi postêpowanie mog¹
staæ siê zrozumia³e. Odkrywa siê cel powstawania dokumentów, struktura i za-
warto�æ. Wprawdzie nie znajdujemy dos³ownej odpowiedzi na pytanie o powody
spisania dokumentu, obja�nienia tre�ci, lecz tê odpowied� mo¿na odczytaæ po-
przez interpretacjê tych¿e dokumentów i motywów dzia³ania ich twórców. Opera-
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cje uwidocznione w dokumentach mog¹ wyja�niæ cele, je�li daj¹ siê one rekon-
struowaæ na podstawie pozostawionych �ladów.

Archiwalna ocena warto�ci ma za zadanie stwierdzenie, które dokumenty s¹
najbardziej reprezentatywne i typowe, a zatem mog¹ staæ siê punktami wêz³owy-
mi ca³ej struktury. Taka struktura mo¿e zostaæ wype³niona dokumentami, które
stanowi¹ specjalne przypadki w przeciwieñstwie do typowych form. W ten spo-
sób pozwol¹ one na rekonstrukcjê dzia³alno�ci administracyjnej i zrozumienie
dokumentów. Do tego mog¹ byæ dodane dokumenty zawieraj¹ce specjalnie inte-
resuj¹ce informacje zgromadzone podczas ich wytwarzania. Tym niemniej wszyst-
kie trzy motywacje musz¹ byæ wyra�ne dla u¿ytkownika.

Podej�cie wykorzystuj¹ce rozró¿nienie na pierwszorzêdne i drugorzêdne cele
jest jedynym sposobem otwarcia dla badañ pracy administracyjnej i wytworzo-
nych w jej trakcie dokumentów. Tylko w ten sposób mog¹ staæ siê zrozumia³e
i interesuj¹ce badawczo ró¿ne formy dokumentów, ró¿ne postacie listów i notatek
sporz¹dzanych do u¿ytku wewnêtrznego i w ró¿nych celach. Takie podej�cie otwie-
ra wielki obszar do badañ nad administracj¹ i porównañ zw³aszcza w skali miê-
dzynarodowej. A oprócz tego, wgl¹d w traktowanie dokumentów przez aktotwór-
ców u³atwia zrozumienie t³a informacji ukrytych. Ta za� wiedza u³atwia ich inter-
pretacjê.

Otwarcie dzia³añ do udostêpniania

Archiwalna ocena warto�ci pomaga otworzyæ dokumenty poprzez zniszczenie
�balastu�. To, co mia³o najwy¿sze znaczenie dla administracji, mo¿e okazaæ siê
nudne przy interpretacji, poniewa¿ ukazuje powtarzalno�æ i powielalno�æ. W trakcie
pracy ka¿dy przypadek nastrêcza swoje w³asne trudno�ci. By³ to indywidualny
problem, odmienny od wszystkich pozosta³ych i rozwi¹zano go w unikatowy i je-
dynie w³a�ciwy sposób. Z punktu widzenia pierwszorzêdnych warto�ci podjêcie
decyzji w tym specyficznym przypadku jest najwa¿niejszym celem. Ka¿dy list,
adnotacja lub znak, przyczyniaj¹ce siê do znalezienia rozwi¹zania, stanowi¹ czê�æ
pierwotnego procesu, a zatem tak¿e wytwarzania dokumentów zwi¹zanych w³a-
�nie z dan¹ spraw¹. Wewnêtrzna struktura odzwierciedla proces, nawet je¿eli fi-
zyczny uk³ad dokumentów czasami od niej odbiega.

Nie wszystkie jednak tego typu procesy, które zdarzaj¹ siê w danej komórce
organizacyjnej, s¹ konieczne dla badañ, gdy¿ powtarzaj¹ dzia³ania, i wobec tego
tak¿e ich potencja³ informacyjny ma masowy charakter. Zamiast opowiadaæ
o czym�, te powielaj¹ce siê powtórzenia zaciemniaj¹ wgl¹d w strukturê i utrud-
niaj¹ jej zrozumienie. Wynikiem archiwalnej oceny s¹ widoczne operacje, a pod-
dana im dokumentacja tworzy reprezentatywny, skondensowany przekaz. Ten
materia³ jest gotowy do pó�niejszego udostêpniania i kojarzenia poza pierwotnym
procesem. Reprezentatywne pliki wystarczaj¹ do zrozumienia dzia³añ w trakcie
procesu decyzyjnego i do stwierdzenia, co siê dzia³o, dlaczego i jakie by³y tego
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powody. Ich warto�æ dla badaczy zosta³a zwiêkszona przez fakt, ¿e one w³a�nie
zosta³y uznane za reprezentatywne przez dokonuj¹cego oceny archiwistê. Szcze-
gólnie, je¿eli ta decyzja jest wyja�niona poprzez dodatkowe jej udokumentowanie
w tym miejscu pomocy wyszukiwawczych, w którym jest potrzebna.

Nie brakowanie informacji, lecz dostêp do nowej wiedzy

Archiwalna ocena warto�ci zatem nie niszczy informacji, gdy¿ dokumenty
zawieraj¹ tylko potencja³ informacyjny, a sama informacja jest tworzona przez
u¿ytkowników w trakcie procesu kojarzenia przez nich obserwacji i wspó³oddzia-
³ywania zjawisk. Ocena prowadzi do zniszczenia, tj. brakowania dokumentów.
Czyni¹c to, pozwala, by zniknê³y te �wiadectwa dzia³añ, które tylko przez przypa-
dek, zamiast mowy, zosta³y zarejestrowane na papierze i w ten sposób utrwalone.
Wymiana informacji � komunikacja � w formie mówionej nie zachowa³a siê, a wo-
bec tego, ¿e samoistnie zniknê³a, nie podlega archiwalnej ocenie. Jednak ca³o�æ
komunikacji, zarówno ustnej, jak i pisemnej, wywar³a wp³yw na dzia³ania, które
po niej nastêpowa³y. Nawet je¿eli zniknê³y i nie zosta³y zapamiêtane jako poje-
dyncze zdarzenia wymiany informacji, rozpoczyna³y lub powstrzymywa³y inne
dzia³ania, wp³ywa³y na my�lenie innych osób, ich nastawienie i w ten sposób po-
zosta³y czê�ci¹ zbiorowej pamiêci.

Zasób archiwów po dokonaniu oceny i wybrakowaniu sk³ada siê z unikato-
wych dzia³añ organizatorskich, rozpoznanych jako charakterystyczne, typowe dla
danej, wytwarzaj¹cej je jednostki administracyjnej. S¹ one reprezentowane przez
pisma, u¿yte do zorganizowania tych dzia³añ. Poniewa¿ dzia³ania jako takie nie
mog¹ zostaæ utrwalone, pismo przedstawia je poprzez ich wszczynaj¹cy lub apro-
buj¹cy efekt. Stanowi¹c po³¹czenie �przed� wraz z zamiarem czego�, co ma byæ
zrobione, i �po�, wraz z potwierdzeniem dzia³ania, które umo¿liwi³o wszczêcie
dalszych dzia³añ. Takie pisma, czêsto bez wyra�nych s³ów, pozwalaj¹ stwierdziæ,
czym w istocie by³o bie¿¹ce dzia³anie. Poniewa¿ tamta kombinacja czasowo ró¿-
nych stron wydarzeñ by³a okre�lana w czasie trwania danego procesu, to jej �lady
dodaj¹ im wiarygodno�ci i niezawodno�ci jako autentycznie reprezentowane. Bie-
¿¹ce wydarzenia mog¹ byæ rekonstruowane na podstawie tych pisanych form, które
mog¹ zawieraæ d³ugie teksty i krótkie notatki lub nawet mog¹ to byæ po prostu
odhaczenia lub podkre�lenia w pewnym kolorze. Dzia³añ i zdarzeñ nie uda siê po
prostu odczytaæ, trzeba je zaobserwowaæ. I to w³a�nie siê dzieje podczas interpre-
towania dokumentów.

Archiwalna ocena otwiera drogê dla zdobycia nowej wiedzy poprzez analizê
przesz³o�ci. Celowe dzia³ania potrzebuj¹ wiedzy o sytuacji i skutkach uprzedniej
dzia³alno�ci. Planowanie przysz³o�ci wymaga wiedzy o przesz³o�ci. Lecz plano-
we dzia³ania, tworz¹ce zapotrzebowanie na wiedzê, s¹ nowe za ka¿dym razem.
Nie powtarzaj¹ siê, gdy¿ je¿eli zosta³y ju¿ raz wykonane, potrzeba dzia³ania zo-
sta³a wype³niona i pojawiaj¹ siê nowe problemy. Tre�æ potrzebnej wiedzy jest uza-
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le¿niona od sytuacji, a konkretnych potrzeb nie sposób przewidzieæ. Lecz obser-
wowanie, �ledzenie dzia³añ jest jedn¹ z najskuteczniejszych dróg zdobywania no-
wej i autentycznej wiedzy. W ten sposób mo¿na przekszta³ciæ przesz³e dzia³ania
w do�wiadczenia, z których mo¿na siê uczyæ. Taka obserwacja mo¿e byæ poczy-
niona przy ustabilizowanych formach dzia³ania, które s¹ opisywane, a przez to
umo¿liwiaj¹ rekonstrukcjê na podstawie �ladów pozostawionych w zasobach ar-
chiwalnych.

Dostêp i zabezpieczenie

Z koncepcji przechowalnictwa archiwalnego mo¿na wyprowadziæ wniosek, ¿e
dostêp i zabezpieczenie to przeciwstawne cele. Dostêp nara¿a obiekty, poniewa¿
ka¿de przemieszczenie, ka¿dy dotyk palców i ka¿da zmiana warunków mikrokli-
matu stanowi ryzyko dla ca³o�ci materia³ów. Najbardziej po¿¹dane wydaje siê
wobec tego zaprzestanie wszelkiego udostêpniania. Ale bez dostêpu zabezpiecze-
nie nie by³oby mo¿liwe. Zabezpieczenie to kosztowne dzia³anie i mo¿na je podej-
mowaæ w sposób odpowiedzialny tylko, je¿eli pozwoli siê publiczno�ci na uzy-
skiwanie potrzebnej informacji. Potrzebne s¹ inteligentne strategie, które ochro-
ni¹ potencja³ informacyjny przed uszkodzeniami, a równocze�nie otworz¹ go dla
ka¿dego potrzebnego wykorzystania.

Zabezpieczenie dla przysz³o�ci czy tera�niejszo�ci?

Zabezpieczenie oryginalnego stanu s³u¿y dwóm celom. Pierwszy i najbardziej
oczywisty to utrzymanie materia³ów w dobrej kondycji i dokonywanie prac kon-
serwatorskich i restauratorskich, aby mo¿na je by³o przekazaæ przysz³ym pokole-
niom. Ten przysz³o�ciowy cel pozwoli potomnym rozporz¹dzaæ dziedzictwem
�ród³owym czasów wspó³czesnych. Wi¹¿e siê to z rozró¿nieniem miêdzy prze-
sz³o�ci¹ a przysz³o�ci¹. Inny cel opiera siê na przej�ciu od pierwszorzêdnych do
drugorzêdnych warto�ci i odnosi siê do ró¿nicy miêdzy tym, co zamkniête, a tym,
co otwarte. W momencie przekraczania granicy miêdzy czasem wytworzenia, a cza-
sem badania otrzymujemy bie¿¹cy stan materia³ów; najbardziej kompletny poten-
cja³ informacyjny na temat rozwoju sytuacji, zamiarów oraz ich skutków. Przeka-
zanie do archiwum powstrzymuje jakikolwiek dalszy rozwój zdarzeñ, gdy¿ osta-
tecznie koñczy siê wewnêtrzny przep³yw informacji w danej sprawie. Przej�cie
od komunikacji do obserwacji stanowi granicê, poza któr¹ owa obserwacja mo¿e
byæ neutralna wobec celów i zamiarów wewnêtrznej komunikacji. Bowiem wraz
z przekazaniem odpowiedzialno�ci za materia³y, i po zakoñczeniu pierwotnej ko-
munikacji, tylko powi¹zanie komunikacyjne mo¿e rozpocz¹æ dalsz¹ akcjê, inicju-
j¹c reakcje i tworz¹c proces jako ca³o�æ. Zabezpieczenie w tym ujêciu oznacza
stabilizacjê potencja³u informacyjnego w tym momencie, gdy dokumenty prze-
staj¹ przyrastaæ. Jakakolwiek zmiana dokonana pó�niej w materiale jest trudna do
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zidentyfikowania i mo¿e zak³óciæ interpretacjê. Gdy pliki s¹ u¿ywane w archi-
wum, jakakolwiek zmiana, która mog³aby siê w nich wydarzyæ, musi wyró¿niaæ
siê od wcze�niej dokonanych, podczas bie¿¹cego wykorzystania dokumentów.
Zabezpieczenie stanu przekazanego mo¿na wykonaæ poprzez zabezpieczenie fi-
zycznego stanu orygina³ów, lecz tak¿e poprzez reprodukcjê albo przeniesienie na
mikrofilm, co przypuszczalnie utrwala oryginalne obrazy nawet lepiej ni¿ ich w³a-
sny starzej¹cy siê no�nik. Obrazy pozwalaj¹ na wirtualn¹ rekonstrukcjê orygina³u
z momentu, kiedy robiono zdjêcie. To przedstawienie nie mo¿e siê zmieniæ w cza-
sie. Tylko no�nik fotografii (klisza, papier fotograficzny) mo¿e wykazywaæ �lady
starzenia siê. Wobec tego mo¿liwy do zrekonstruowania kszta³t by³by nawet bar-
dziej autentyczny ni¿ orygina³.

Ten cel zabezpieczenia jest skoncentrowany na tera�niejszo�ci. S³u¿y on
u¿ytkownikom dzisiaj, daj¹c im równocze�nie dostêp i zabezpieczaj¹c autentycz-
no�æ archiwalnych materia³ów dla bie¿¹cej interpretacji. Zabezpieczenie w tym
sensie, jako metodologia zapewniaj¹ca autentyczne znaczenie, wywodzi siê z za-
sad archiwalnych. Tak¿e w kontek�cie zabezpieczenia skupienie siê na dostêpie
otwiera drogê do strategii inteligentnej i zorientowanej na obs³ugê. Zabezpiecze-
nie nie mo¿e jedynie polegaæ na naprawianiu (restauracji) uszkodzonych materia-
³ów i pozwalaniu na ich u¿ytkowanie do czasu, gdy nastêpna praca konserwator-
ska bêdzie konieczna. Po¿¹dane s¹ inteligentne strategie, które ochroni¹ orygina³,
lecz nie ogranicz¹, a nawet zwiêksz¹ jego u¿ycie.

Zabezpieczenie, tak jak archiwalna ocena i opis, s³u¿y dostêpno�ci archiwów
i ich potencja³owi informacyjnemu. Wiele z tych mo¿liwo�ci tkwi w formalnej
charakterystyce. Ich liczba jest jednak nieskoñczona. Ka¿dy aspekt formy i wy-
gl¹du mo¿e byæ u¿yteczny dla interpretacji znaczenia. Ka¿de zjawisko, które byæ
mo¿e nie zosta³o dostrze¿one dzisiaj jako znak lub no�nik informacji, mo¿e oka-
zaæ siê u¿yteczne do specyficznych pytañ o powody, intencje i skutki. I to w³a�nie
dlatego pojêcie wewnêtrznej warto�ci jest istotne przy wyborze strategii zabezpie-
czenia.

Wewnêtrzna warto�æ

Dostêp, w tym aspekcie, w którym koncentruje siê na zabezpieczeniu, ukazuje
potrzebê znalezienia kryteriów pomagaj¹cych oceniæ znaczenie formalnych, ze-
wnêtrznych i namacalnych �ladów. Stanowi¹ one wewnêtrzn¹ warto�æ, a jako ta-
kie mog¹ ukierunkowaæ wybór �rodków zabezpieczaj¹cych w konkretnym przy-
padku. �rodki podjête dla zabezpieczenia materia³ów archiwalnych, konserwacja
orygina³ów lub ich przeniesienie na inne no�niki, nios¹ ryzyko, ¿e zewnêtrzne,
formalne cechy akt sprawy czy druku mog¹ zostaæ przeoczone lub fa³szywie oce-
nione, gdy ich znaczenie dla interpretacji jest nieznane. Porz¹dek stron (uk³ad)
w pliku lu�nych kartek, oprawa (zszycie), notatki dokonywane na dokumentach
o³ówkiem przez jedn¹ osobê, wszystkie te cechy stanowi¹ wskazówki daj¹ce �wia-
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dectwo tym, którzy potrafi¹ je zinterpretowaæ w kontek�cie dzia³añ i ich powsta-
nia. Analiza taka nie opiera siê na s³owach, zale¿y jedynie od wygl¹du. To czyni j¹
bezpo�redni¹ i autentyczn¹, lecz tak¿e zale¿y od zrozumienia osoby nañ patrz¹-
cej. Strategie zabezpieczenia musz¹ uwzglêdniaæ ich potencjaln¹ u¿yteczno�æ dla
interpretacji i gwarantowaæ ich trwa³¹ widoczno�æ lub umo¿liwiaæ rekonstrukcjê
(Menne-Haritz i Brübach 1997).

Wewnêtrzna warto�æ nie jest ograniczona tylko do papierowego no�nika. Od-
nosi siê tak¿e do dokumentów elektronicznych, wobec których tak¿e rozwa¿ana
jest mo¿liwo�æ utrwalania �ladów pozostawionych przez wspólne dzia³ania lub
powsta³ych w trakcie przekazywania informacji. Podobnie jak w przypadku do-
kumentów papierowych, tak¿e i w tym obszarze przekazanie odpowiedzialno�ci
przez administracjê archiwom oznacza, ¿e dokumenty nie mog¹ byæ ju¿ dalej
zmieniane. Na papierze ka¿da zmiana jest widoczna i mo¿liwa do prze�ledzenia.
W elektronicznej formie same dokumenty nie wykazuj¹ ¿adnych �ladów starzenia
siê czy manipulacji. Tylko do³¹czone protoko³y oprogramowania mog¹ wskazaæ
zapisy w dzienniku (logs), je¿eli dadz¹ siê odczytaæ. Samo przej�cie od wytwo-
rzenia dokumentów do ich obserwacji nie jest zwi¹zane z rodzajem no�nika. Jest
natomiast potrzebne do ka¿dej interpretacji i zrozumienia przez zewnêtrznego
obserwatora, a wiêc i badacza w archiwum. Wobec tego elektroniczne zabezpie-
czenie oznaczaæ winno przyjêcie strategii zachowywania zapisów w formie nie-
zmienionej, daj¹cej szansê rekonstruowania oryginalnego kontekstu wytworzenia
dokumentów. Dla takich celów warto rozwa¿yæ potrzeby po³¹czenia równoleg³e-
go przechowywania zapisów analogowych i cyfrowych oraz strukturalizowanych
na podstawie znaczników jêzyka XML. Enkapsulacja***, jak te¿ pó�niejsza rekon-
strukcja to tak¿e metody utrwalenia zapisów, a wobec tego mog¹ byæ u¿yteczne
dla umo¿liwienia rekonstrukcji.

Opis archiwalny, ocena materia³ów i zabezpieczenie nabieraj¹ spójno�ci, gdy
patrzy siê na nie pod k¹tem uczynienia zado�æ nowemu podej�ciu do kwestii
udostêpniania. Ich cele staj¹ siê lepiej dostrzegalne, a samo zadanie archiwów mniej
kwestionowane. Przekonstruowanie my�lenia o kwestii dostêpu daje archiwom
silne osadzenie w tera�niejszo�ci i pozwala unikn¹æ trudno�ci w wyja�nianiu, dla-
czego obecne spo³eczeñstwo powinno � oprócz kulturalnego aspektu historii �
utrzymywaæ instytucje specjalizuj¹ce siê w zarz¹dzaniu przesz³o�ci¹ dla przysz³ych
potrzeb. Do archiwistyki za� mo¿e wnie�æ nowe impulsy w budowaniu teorii. Po-
zwala rozwin¹æ stare zasady, takie jak proweniencja, a mo¿e te¿ w³¹czyæ archiwi-
stykê w interdyscyplinarny system powi¹zañ nowego naukowego podej�cia do
zmieniaj¹cego siê �wiata elektronicznego przep³ywu informacji � komunikacji.

*** Umieszczanie plików (obejmuj¹cych: tre�æ dokumentu, jego metadane, software i emulator) we-
wn¹trz innego pakietu (�pojemnika�) opisanego jêzykiem formalnym (np. XML) z programem ³adowania
pocz¹tkowego (przyp. t³um.).



85DOSTÊP DO ARCHIWÓW, CZYLI PRZEFORMU£OWANIE ARCHIWALNEGO PARADYGMATU

Dostêp i teoria archiwalna

Paradygmat dostêpu niesie ze sob¹ przeformu³owanie archiwistyki w tak lo-
giczny sposób, ¿e pozwala na stworzenie lepszego po³¹czenia z innymi dyscypli-
nami (Gilliland-Swetland 2000). Zw³aszcza nauki spo³eczne odgrywaj¹ znacz¹c¹
rolê w naukowej refleksji na temat pracy administracji, zarz¹dzania wiedz¹ i kon-
struowania komunikacji. Sieciowe mo¿liwo�ci techniki informacyjnej i telekomu-
nikacji zainicjowa³y nowe zastosowania dla tych teorii. Informatyka u¿ywa mo-
deli spo³ecznych interakcji, aby skonstruowaæ nowe sieci wspó³dzia³ania.

Archiwistyka zawsze analizowa³a dokumenty, ich wytwarzanie i �lady pozo-
stawiane w trakcie ich celowego przekazywania. Dokumenty trafiaj¹ce do archi-
wum s¹ zamkniête i nieaktywne; pozwalaj¹ uzyskaæ wiedzê o tym, co siê przed-
tem wydarzy³o i kiedy je wytworzono. Bardziej lub mniej bezpo�rednio i szcze-
gó³owo przedstawiaj¹ przebieg dzia³ania. S¹ �ladem wspó³dzia³ania, a zatem ak-
tywno�ci spo³ecznej. Dokumenty otwieraj¹ ca³y �wiat spo³ecznych interakcji, któ-
re mog¹ byæ analizowane bez wywiadów i kwestionariuszy. Zreszt¹ te tradycyjne
metody badañ empirycznych nios¹ ze sob¹ ryzyko uzyskania wyników, które s¹
mniej lub bardziej po¿¹dane. Taki efekt wywo³uje fakt, ¿e ka¿da obserwacja bie-
¿¹cych dzia³añ i komunikacji (przep³ywu informacji) albo staje siê ich czê�ci¹,
albo je zak³óca i zmienia. Ka¿da zewnêtrzna obserwacja jakiejkolwiek operacji
przed jej zakoñczeniem jest w³¹czana i przekszta³cana na wewnêtrzn¹ obserwacjê
tego dzia³ania. Obserwowanie dzia³ania staje siê samym dzia³aniem, przekszta³-
caj¹c siê w uczestnictwo w procesie. Je¿eli uczestnicy wiedz¹, ¿e s¹ obserwowa-
ni, sami to uwzglêdniaj¹ w trakcie dalszych dzia³añ. Natomiast dokumenty, prze-
ciwnie, s¹ wytwarzane bez uwzglêdniania tej trzeciej obserwuj¹cej osoby. Doku-
menty analizowane i badane po zakoñczeniu obserwowanej operacji, co zazwy-
czaj jest bez nich nie do pomy�lenia, przekazuj¹ wszystkie informacje potrzebne
do zrozumienia, jak co� siê sta³o.

Odmienne formy strukturalne i ró¿ne formy fizycznego uk³adu po³¹czonych
operacji odzwierciedlaj¹ mniej lub bardziej wewnêtrzne struktury sporz¹dzania
i rejestracji zapisu. Tym niemniej wgl¹d w operacje jest warunkiem wstêpnym
zrozumienia informacji zebranych podczas komunikowania siê.

Archiwistyka wypracowa³a metody rozumienia operacji po jej zakoñczeniu.
Operacja, która powinna byæ analizowana, musi przede wszystkim odbywaæ siê
w niezak³óconym �rodowisku. Lecz materia³y pozostaj¹ tam nadal po jej zakoñ-
czeniu. Dziêki specjalnym technikom zg³êbiania wewnêtrznych struktur, archiwi-
styka przygotowa³a zestaw metod u¿ytecznych do analizy, które u³atwiaj¹ zrozu-
mienie pierwotnej, nie zmienionej postaci dokumentacji, zanim materia³y zostan¹
zmienione przez pó�niejsze ingerencje. Rozró¿nienie pomiêdzy przesz³ym dzia³a-
niem i bie¿¹c¹ analiz¹ (rozró¿nienie pierwszorzêdnych i drugorzêdnych warto�ci)
jest podstaw¹ zrozumienia tego, co siê zdarzy³o, i zbudowania podstaw do przy-
sz³ego dzia³ania. Taka diagnoza dla prognozowania tego, co mo¿e siê wydarzyæ
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w przysz³o�ci, potrzebuje przesz³o�ci z jej statusem niezmienno�ci. Neutralno�æ
wobec obserwowanych wydarzeñ jest warunkiem wstêpnym tera�niejszej obser-
wacji, gdy¿ przekazuje ona wszystkie przyczyny i zwi¹zki potrzebne do ich zro-
zumienia i wyci¹gniêcia z nich wniosków na przysz³o�æ.

Procesy u¿ytkowe (business process) i proweniencja

Proweniencja, jako zasadnicza teoretyczna podstawa archiwistyki, koncentru-
je siê na kwestii dostêpu. Gdy pojawi³a siê pod koniec XIX w., uznawano j¹ za
koncepcjê u³atwiaj¹c¹ zarz¹dzanie przyrastaj¹c¹ mas¹ materia³ów przekazywa-
nych do archiwów z coraz bardziej wyspecjalizowanych instytucji. U³atwi³a ¿ycie
nie tylko archiwistom, ale tak¿e badaczom, gdy¿ bardzo odpowiada³a charaktero-
wi zbiorów. Praktyka wskaza³a sposób, a teoria wyja�ni³a go, wp³ywaj¹c na roz-
wój archiwistyki. Praktyczne wytyczne nakazywa³y utrzymanie wszystkich doku-
mentów jednej instytucji razem, bez ich mieszania z dokumentami innych agend.
Teoria identyfikowa³a takie podej�cie jako praktyczne do momentu, gdy struktury
organizacyjne pozostawa³y stabilne, i zbada³a powody, dla których ta zasada jest
tak u¿yteczna dla archiwów.

Podstaw¹ zasady proweniencji jest zrozumienie zwi¹zku miêdzy wytwarza-
niem dokumentów w trakcie wspólnego, celowego dzia³ania a procesami wewn¹trz
organizacji. Zatem w nowoczesnej terminologii proweniencja mo¿e byæ rozumia-
na jako proces u¿ytkowy, który zosta³ zorganizowany za pomoc¹ zapisów. To
wyja�nienie jest konieczne, ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ siê rozbie¿no�æ miêdzy
struktur¹ organizacyjn¹, papierowymi formami za³atwiania spraw i powi¹zaniami
w przekazywaniu informacji � komunikowaniu siê (Cook 1984). Analiza proce-
sów u¿ytkowych jest coraz szerzej stosowana w ekonomii. Do swoich celów wy-
maga ona jeszcze wiêkszych analitycznych mo¿liwo�ci, za� archiwistyka mo¿e te
metody analityczne oferowaæ naukom ekonomicznym.

Z punktu widzenia analizy procesów u¿ytecznych korzystne jest rozpoczêcie
od jasnego rozró¿nienia pomiêdzy typowymi dla spo³ecznych interakcji procesa-
mi produkcyjnymi a procesami decyzyjnymi (podejmowania decyzji). Proces pro-
dukcyjny rozpoczyna siê po podjêciu decyzji o wytworzeniu pewnego produktu,
czy to jako oferty dla rynku, czy te¿ na zamówienie klienta. Jest to proces za-
mkniêty, gdy¿ jego wynik jest od pocz¹tku znany. Charakter i kolejno�æ potrzeb-
nych operacji mog¹ byæ zaczerpniête z definicji produktu. Taki proces produkcyj-
ny mo¿e byæ u³o¿ony i optymalizowany od koñca. Mo¿na go zastosowaæ przy
próbie ponownego wytworzenia tego samego produktu.

Je¿eli efekt koñcowy nie jest mo¿liwy do okre�lenia z wyprzedzeniem, lecz
powinien byæ definiowany w trakcie samego procesu, to wówczas konieczny jest
proces podejmowania decyzji z jego specyficznymi cechami. Ten za� nie mo¿e
przyj¹æ postaci modelu w punkcie wyj�cia. Wymaga odmiennych technik dla swo-
jego powstania, planowania i kontroli. Jego produkt, decyzja, jest potrzebna tylko
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raz, gdy¿ zmienia ona otwart¹ sytuacjê w wybór jednej z ró¿nych mo¿liwo�ci.
Kiedy wybór zostanie dokonany, otwarto�æ sytuacji przemija i nie powtórzy siê
ju¿ ponownie. Proces podejmowania decyzji jest za ka¿dym razem odmienny i nie
mo¿na zastosowaæ jednego modelu. Zamiast tego potrzebne s¹ specjalne instru-
menty do jego powstania.

Procesy produkcyjne obywaj¹ siê bez wewnêtrznego przekazywania informa-
cji. Potrzebna jest tylko wiedza, jak postêpowaæ w danej fazie. Takie procesy mo¿na
zautomatyzowaæ i powierzyæ ich realizacjê maszynie. Wed³ug klasyfikacji cy-
bernetyka Heinza von Foerstera, u¿ywaj¹cego terminologii Alaina Turinga, s¹ to
�maszyny trywialne�, gdy¿ ich produkt finalny jest do przewidzenia, w przeci-
wieñstwie do maszyn �nietrywialnych�, które zachowuj¹ siê w sposób nieprzewi-
dywalny. Maszyny nietrywialne u¿ywaj¹ w³asnej historii dla swojej wewnêtrznej
konstrukcji. Buduj¹ prognozy na podstawie w³asnych diagnoz, przesz³o�ci w³a-
snej produkcji. Maszyny nietrywialne dzia³aj¹ poprzez zdobywanie wiedzy w po-
staci udzielanych sobie odpowiedzi na pytania dotycz¹ce nastêpnych operacji (Fo-
erster 1982). Taka technika konstruowania procesów jest szczególnie interesuj¹ca
dla archiwistów. Procesy potrzebuj¹ce w³asnej utrwalonej historii dla powstawa-
nia, i zachowuj¹ce �lady przesz³ych operacji, pozwalaj¹ tak¿e na wgl¹d w sw¹
konstrukcjê, gdy sam proces zostanie zakoñczony.

Zrozumienie procesów podejmowania decyzji pozwala na dostrze¿enie odrêb-
nych motywacji dla powsta³ych zapisów, niezale¿nie od tego, czy to bêd¹ formy
analogowe na trwa³ym no�niku, czy te¿ nietrwa³e (ulotne) cyfrowe formy, pozwa-
laj¹ce, w przeciwieñstwie do u¿ycia ustnej wymiany komunikatów czy dyskusji,
na okre�lenie, dlaczego ich u¿yto.

Procesy Proces produkcyjny Proces decyzyjny 

Rezultaty Zdefiniowane uprzednio 

zamkniête skutki 

Otwarty do zakoñczenia 

Kontrola Kontrolowany przez 

zewnêtrzne wp³ywy 

Operacyjnie zamkniêty 

z kontrol¹ wewnêtrzn¹ 

Konstrukcja Model zewnêtrzny Wewnêtrzna 

samokonstruuj¹ca siê historia 

Forma Modelowana stosownie  

do po¿¹danego skutku 

Zgodna z otwartym 

problemem  

Skutki 

ekonomiczne 

Wielokrotna 

powtarzalno�æ/wydajno�æ 

Dobrze 

zaplanowane/skuteczno�æ 
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Odniesienie do dokumentów elektronicznych

Czy elektroniczne pisanie mo¿e daæ funkcjonalno�æ analogowego zapisu przy
konstruowaniu procesów podejmowania decyzji? Warunkiem wstêpnym zastoso-
wania elektronicznego pisania przy konstruowaniu procesów podejmowania decy-
zji jest (trwa³o�æ) stabilno�æ, gdy¿ tylko trwa³o�æ wyj�ciowego stanu pozwala na
pó�niejsze zrekonstruowanie intencji i planów. Umo¿liwia okre�lenie tego, co osi¹-
gniêto. Tylko stabilne, trwa³e zapamiêtanie rozró¿nienia miêdzy przesz³o�ci¹ a przy-
sz³o�ci¹ mo¿e reprezentowaæ czas. Stabilno�æ, trwa³o�æ, przed i po bie¿¹cej opera-
cji, jest warunkiem wstêpnym samozabezpieczaj¹cych siê operacji i jakichkolwiek
pó�niejszych odes³añ do nich. Stabilno�ci, trwa³o�ci, nie nale¿y jednak pojmowaæ
jako cechy fizycznej, lecz jako funkcjê. Oznacza to ustabilizowany, niezmienny
potencja³ informacyjny. Elektroniczne pisanie nie mo¿e byæ fizycznie stabilne (trwa³e).
Gdy dziêki zastosowanym rozwi¹zaniom w oprogramowaniu zostan¹ wbudowane
funkcje stabilizuj¹ce (utrwalaj¹ce), wówczas elektroniczne pisanie mo¿e ustabilizu-
je swój potencja³ znaczeniowy. Taka funkcja stabilizuj¹ca (utrwalaj¹ca) znajduje siê
np. w oprogramowaniu poczty elektronicznej. Kiedy adresat komunikatu kieruje go
do innej osoby, niektóre programy pocztowe zaznaczaj¹ pierwotny tekst ze znaczni-
kami na pocz¹tkach linii i dodaj¹ informacjê o pierwszym przekazaniu informacji
do ca³o�ci komunikatu. Nowy adresat widzi, bez s³owa komentarza, ¿e tekst zosta³
przes³any, od kogo pochodzi³ i kiedy zosta³ otrzymany przez pierwszego adresata.
Komentarze od pierwszego adresata s¹ te¿ widoczne, gdy¿ brakuje znaczników na
pocz¹tkach linii, a zatem s¹ one ³atwe do odró¿nienia od pierwotnego tekstu. Dziêki
takim efektom, komunikaty poczty elektronicznej rejestruj¹ ró¿ne warstwy czasowe
i zachodz¹ce miêdzy nimi zwi¹zki. Pozwalaj¹ wyra�nie rozró¿niæ �przed� i �po�.
Daje to ten sam efekt, co notatki na papierowych dokumentach, ukazuj¹ce ró¿ne
warstwy czasowe w³¹czone do tekstu, nie zapamiêtane w postaci metadanych, ale
zwiêkszaj¹ce potencja³ informacyjny danej jednostki. Dziêki temu komunikaty poczty
elektronicznej wprowadzaj¹ funkcjê czasu do konstruowania i przedstawiania pro-
cesów tworzonych w procesie wymiany informacji. Szeroka akceptacja tej formy
pokazuje, jak to podej�cie jest u¿yteczne.

Dla bardziej skomplikowanych operacji i procesów podejmowania decyzji s¹
potrzebne dalsze instrumenty elektroniczne, które uchwyc¹ czas i utrwal¹ go w po-
dobny sposób. Jawno�æ procesów wspomaganych elektronicznie tak¿e wymaga
utrwalenia inicjatyw i reakcji. Byæ mo¿e, dla celów zabezpieczenia archiwalnego
po¿yteczne oka¿e siê po³¹czenie analogowych i cyfrowych form zapisu. Na pew-
no przej�cie od warto�ci pierwszorzêdnych do drugorzêdnych negatywnie odbije
siê na elastyczno�ci, za to wzmocni stabilno�æ przekazu, by przez to zagwaranto-
waæ jego autentyzm. Mo¿e siê to ju¿ teraz okazaæ konieczne w odniesieniu do
dokumentów dotycz¹cych dawniejszych czê�ci tego, co utraci³o ju¿ znaczenie
i przedstawia miniony stan spraw; s¹ to swoiste materia³y pomocnicze dla dalsze-
go planowania, a zatem przesz³y ju¿ one w stan drugorzêdnej warto�ci.
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Wnioski p³yn¹ce z nowego podej�cia do kwestii dostêpu

Nowy system dostêpu wychodzi naprzeciw zarówno nowym wyzwaniom, jak
i praktycznym zastosowaniom metod i koncepcji archiwistyki. Spaja je i zapew-
nia wewnêtrzn¹ koherencjê rozwijaj¹cej siê teorii. Pytaj¹c u¿ytkowników o oce-
ny, mo¿na waloryzowaæ jako�æ �wiadczonych us³ug. Teoretyczne debaty winny
za� uwzglêdniaæ do�wiadczenie praktyczne, oczywi�cie przy pamiêtaniu o wszyst-
kich podstawowych celach i zasadach. Dziêki silnemu powi¹zaniu z do�wiadcze-
niami praktycznymi rozwój teorii unika oderwania siê od bie¿¹cych problemów
i izolowania od innych dyscyplin. Pomocna jest bowiem taka teoria, która wyja-
�nia praktyczne do�wiadczenia i u³atwia wdra¿anie reform w praktycznej dzia³al-
no�ci. Praktyka bez teorii jest �lepa. Paradygmat dostêpu stanowi rozwi¹zanie,
które ³¹czy obie w taki sposób, by sformu³owaæ nowe koncepcje i rozwin¹æ nowe
metody kontroli jako�ci.

Zasada Respect du Fonds oznacza w istocie szacunek dla u¿ytkownika, gdy¿
dziêki tej teoretycznej podstawie archiwa oferuj¹ najlepsz¹ us³ugê. Otwarto�æ i do-
stêpno�æ archiwów okre�la ich miejsce w dzisiejszym spo³eczeñstwie i zapewnia
ich zdolno�æ do ³¹czenia przesz³o�ci i przysz³o�ci z bie¿¹cymi dzia³aniami. Wraz
z t¹ koncepcj¹ nowe zadania mog¹ byæ postrzegane i realizowane jako us³ugi. Po
pierwsze, bêdzie to mo¿liwo�æ dokonywania rekonstrukcji jako metoda pozwala-
j¹ca na tworzenie nowej wiedzy i uczenie siê z przesz³o�ci. W ten sposób mo¿na
uzupe³niaæ pamiêæ, nie tylko j¹ zachowywaæ. Drugim aspektem jest mo¿liwo�æ
zagwarantowania jawno�ci, pozwalaj¹ca na bardziej skuteczne rozró¿nienie i kon-
trolê wgl¹du i uczestnictwa.

Mo¿liwo�æ rekonstruowania: alternatywa dla przechowania pamiêci

Rekonstrukcja minionych wydarzeñ jest technik¹ szeroko stosowan¹, zw³asz-
cza w badaniach historycznych, maj¹c¹ u³atwiæ zrozumienie obecnej sytuacji.
Historia sama decyduje, co mo¿e byæ u¿yte jako �ród³o. Je¿eli archiwa, bez niedo-
mówieñ, przygotowuj¹ �ród³a do badañ, interesuj¹cym pytaniem dla historyka
pozostaje, dlaczego w³a�nie te, a nie inne materia³y i formy wybrano. Kiedy histo-
ryk odtwarza intencje archiwisty, który stworzy³ dany zespó³, i kiedy staj¹ siê ja-
sne skutki tych dzia³añ, mo¿e decydowaæ o warto�ci �róde³ dla swoich badañ.

Wszystko mo¿e zyskaæ jako�æ �ród³a historycznego, a czy tak siê stanie w da-
nym przypadku, zale¿y jedynie od postawionych pytañ badawczych. Historyczne
badania wypracowa³y metody uczenia siê z do�wiadczeñ przesz³o�ci, które nie s¹
na bie¿¹co obecne w zbiorowej pamiêci. Metody te pokazuj¹, jak formu³owaæ
pytania, jak traktowaæ zjawiska i wykorzystywaæ je jako �ród³a. Historia jako dys-
cyplina naukowa wyja�nia, w jaki sposób zidentyfikowaæ i zrozumieæ �ród³a. Aby
dowiedzieæ siê z nich o faktach, nie wystarczy ich proste odczytanie. Dla zdoby-
cia nowej i wiarygodnej wiedzy prawo do zakwestionowania �róde³ jest nawet
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wa¿niejsze ni¿ to, co one nam mówi¹ za pomoc¹ s³ów. Historyczna metoda rozu-
mienia wydarzeñ poprzez analizowanie pozostawionych �ladów, gdy wszystko
jest skoñczone, i gdy wydarzenia zmieni³y cokolwiek, pozwala na w³¹czenie czyn-
nika czasu w sensie technicznym, jako rozró¿nienie tego, co by³o �przed�, od tego,
co siê sta³o �po�. Metoda stosuj¹ca rekonstrukcjê przesz³ych wydarzeñ do wyja-
�nienia dzisiejszych zjawisk i dostarczaj¹ca wspólnego rozumienia pozwala na
decydowanie o tym, jak planowaæ wspólne dzia³ania na przysz³o�æ. Takie metody
znajduj¹ zastosowanie tak¿e poza badaniami historycznymi do zdobywania wie-
dzy o przesz³o�ci, kiedykolwiek jest ona potrzebna, jako warunek wstêpny do pla-
nowania.

Dostêp zwiêksza szanse na to, ¿e archiwa bêd¹ odbierane pozytywnie i wyko-
rzystane jako �ród³a do realizacji ró¿nych celów. Mo¿liwo�æ rekonstruowania jest
g³ównym warunkiem wstêpnym dla u¿ycia dokumentów jako �róde³ i do zrozu-
mienia, po co zosta³y wytworzone. Je¿eli przekazuj¹ one w otwarty sposób za-
miary, z którymi wi¹za³o siê ich wytworzenie, a widoczne s¹ skutki dzia³añ doko-
nanych przy ich pomocy, wówczas powody ich u¿ycia do przekazywania infor-
macji staj¹ siê jasne i daj¹ podstawê do nowego poznania.

Mo¿liwo�æ rekonstruowania, jako cel pracy archiwalnej, zachowuje szacunek
dla autonomii badacza. Nie próbuje wyprzedziæ pytañ badawczych, ale udostêp-
nia wszystko, co mo¿na wykorzystaæ. Jako koncepcja teoretyczna, mo¿liwo�æ
rekonstruowania odwraca perspektywê z tego, co siê wprowadza, na to, co siê
uzyskuje. Jest to wa¿ny skutek. Uwaga skupia siê na potrzebach. Bie¿¹ce proble-
my s¹ traktowane powa¿nie, a pomoc koncentruje siê na wspólnym znajdowaniu
rozwi¹zañ. W przeciwieñstwie do tego koncepcja archiwów jako sk³adnic infor-
macji oferuje odpowiedzi bez zastanawiania siê, czy lub kiedy pojawi siê potrzeba
takiej wiedzy. Takie rozwi¹zanie jest ukierunkowane na zachowanie, podczas gdy
koncepcja dostêpu jest �ci�le skierowana na us³ugê.

Jawno�æ: wgl¹d i argumenty zamiast przyjmowania na wiarê

Mo¿liwo�æ rekonstruowania jest to¿sama z jawno�ci¹ (transparencj¹). Opera-
cje i zamiary ich podjêcia staj¹ otworem przed obserwatorem. Przesz³o�æ mo¿e
zostaæ zrozumiana w wersji pe³nej, autentycznej. Nie mo¿na na ni¹ wywrzeæ wp³y-
wu poprzez wcze�niejsze intencje dotycz¹ce pó�niejszych interpretacji i pojmo-
wania.

Stopieñ jawno�ci zale¿y od u¿ytych ³¹cznie form przekazywania informacji.
S³owa mog¹ okazaæ siê mêtne dla zewnêtrznego obserwatora. Tylko uczestnicy
wiedz¹, co siê sta³o. Tylko oni znaj¹ wewnêtrzn¹ historiê swoich wzajemnych
interakcji i decyduj¹, jaki powinien byæ nastêpny krok. W trakcie dyskusji nie
mo¿na wykluczyæ kogo�, kto jest obecny i kto mo¿e s³yszeæ poszczególne wy-
powiedzi. Osoby obecne podczas rozwa¿añ na naradzie zarz¹du mo¿na oddzieliæ
od zarz¹du fizycznie przez barierki albo tylko funkcjonalnie, przez dobre okre�le-
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nie ich zadañ, takich jak sporz¹dzanie notatek do protoko³u. Takie osoby nie s¹
uczestnikami, a ich reakcje nie s¹ traktowane jako wypowiedzi. Bez takiego roz-
ró¿nienia ka¿de zachowanie obecnej osoby, nawet jej milczenie, jest w³¹czane
w proces i wp³ywa na jego przebieg. Ka¿dy wysi³ek, by uczyniæ taki proces jaw-
nym dla obserwuj¹cej go trzeciej, neutralnej, niezaanga¿owanej osoby zmienia,
a nawet w ostateczno�ci zatrzymuje go.

Ulotno�æ ustnych wypowiedzi, w po³¹czeniu z wygl¹dem ich autorów, któ-
rzy mog¹ w ten sposób wp³ywaæ na rozumienie za pomoc¹ �rodków innych
ni¿ s³owne, znika, gdy wypowied� siê skoñczy i mo¿e sprowokowaæ dzia³anie
tylko raz. W przeciwieñstwie do ustnego przekazywania informacji, pismem
mo¿na siê wielokrotnie pos³u¿yæ. Odczytaæ je mo¿e osoba zewnêtrzna w sto-
sunku do procesu. Lecz u¿ycie pisma powoduje rozdwojenie pomiêdzy dwa
skutki komunikacji s³ownej. Z jednej strony bêdzie to wymiana komunikatów,
a z drugiej organizacja wspólnego procesu za pomoc¹ fizycznej obecno�ci.
W przeciwieñstwie do pojedynczej wymiany, inicjowanej przez zanikaj¹c¹ ustn¹
wypowied�, trwa³o�æ pisma wielokrotnie powtarza przekazywane informacje.
Pismo jest odseparowane od autora, który zatem nie mo¿e po³¹czyæ go z ge-
stami i mimik¹ wyja�niaj¹cymi jego stosunek do danej wypowiedzi. Pisemny
przekaz wymaga interpretacji, zarówno tekstu, jak i formy, dla zrozumienia
istoty zawartego przekazu. A wobec tego wyklucza ³¹czenie go z dzia³aniem
nastêpuj¹cym po przekazaniu informacji. To wyja�nia, dlaczego tej wiadomo-
�ci nie mo¿na u¿yæ przy konstruowaniu procesu wewn¹trz powi¹zanych warstw
czasowych, w przeciwieñstwie do ustnej wymiany, która powoduje reakcje
i mo¿e podtrzymywaæ interrelacje. Co prawda, na napisany tekst mo¿na na-
nie�æ adnotacje i przepracowaæ obie te wiadomo�ci razem. Wtedy jednak tekst
nie spe³nia funkcji wiadomo�ci jednej w stosunku do drugiej, ale jest przed-
miotem pracy zbiorowej. Jawno�æ jest najlepiej osi¹gana, gdy wspólne dzia³a-
nia s¹ otwarte i mo¿liwe do zrekonstruowania poprzez czytelne �lady pozosta-
wione w trakcie ich nastêpowania. Pozwolenie na przeczytanie tekstu, doku-
mentu, raportu itp. przez trzecie (neutralne) osoby nie mo¿e naprawdê zagwa-
rantowaæ jawno�ci, je¿eli operacja, w trakcie której te dokumenty wytworzo-
no lub ich u¿yto, nie jest jasna.

W przeciwieñstwie do procesu rozumienia, uczestnictwo zwi¹zane jest z osi¹-
ganiem jakiego� celu. Dopiero po fakcie mo¿liwa jest analiza, dlaczego ten cel
zrealizowano lub nie. Zanim mo¿na bêdzie znale�æ jego powody, skutek dzia³al-
no�ci musi najpierw zaistnieæ. I to w³a�nie dlatego uczestnictwo koliduje z odpo-
wiedzialno�ci¹, gdy¿ jawno�æ i uczestnictwo s¹ dwiema przeciwnymi koncepcja-
mi. Jawno�æ (transparencjê) mo¿na zagwarantowaæ tylko wówczas, gdy wyklu-
czone jest uczestnictwo. Oznacza to, ¿e pomiêdzy nimi dwoma potrzebne s¹ sku-
teczne, funkcjonalne bariery. Zabezpieczenie zapisów przesz³o�ci przed zmiana-
mi musi oznaczaæ eliminacjê uczestnictwa po to, by nadawa³y siê do badania w przy-
sz³o�ci.
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Oferta dla innych dyscyplin

Koncepcja mo¿liwo�ci rekonstruowania i jawno�ci zawiera w sobie metody,
które mog¹ okazaæ siê przydatne dla innych dyscyplin i aktualnie dyskutowanych
przez nie problemów. Ka¿dy, kto zaanga¿uje siê w proces dyskusji, nie mo¿e ocze-
kiwaæ, ¿e wyjdzie z niej niezmieniony. To samo przytrafia siê archiwistyce. Mo¿e
ona wiele przej¹æ z innych, nowych teorii w³a�ciwych innym dyscyplinom, takim
jak cybernetyka drugiego poziomu, analiza procesów u¿ytkowych, poznanie
rozproszone itd. To z pewno�ci¹ zmieni j¹, lecz pomo¿e przeformu³owaæ zasadni-
cze kompetencje w taki sposób, ¿e bêd¹ one lepiej pojmowane i stan¹ siê pomo-
stem do innych dyscyplin. Rozszerzaj¹ca siê dyskusja na temat zarz¹dzania wie-
dz¹, bêd¹ca odpowiedzi¹ na pewne niedostatki dotychczasowych koncepcji infor-
macyjnych, jest dobrym przyk³adem.

Termin �zarz¹dzanie wiedz¹� zast¹pi³ w miêdzyczasie termin �zarz¹dzanie
informacj¹�, co wskaza³o now¹ perspektywê. Jakie s¹ ró¿nice miêdzy informacj¹
a wiedz¹? Dlaczego koncepcja zarz¹dzania wiedz¹ mo¿e byæ interesuj¹ca dla ar-
chiwów? Zarz¹dzanie wiedz¹ ca³kowicie odwraca rozumienie informacji, tak jak
powoduje to koncepcja dostêpu w archiwistyce. Nie koncentruje siê ju¿ na zacho-
waniu pamiêci i przedstawianiu jej, ale na poznaniu i nauczaniu; skupia siê na
potrzebach, nie na ofertach. Wydaje siê, ¿e na ten zwrot wp³yn¹³ rozwój Internetu,
gdzie pytaniem jest ju¿ nie, jak dotrzeæ do informacji, lecz: jak uzyskaæ u¿yteczn¹
informacjê? To pytanie doprowadzi³o do powstania interesuj¹cych zjawisk, np.
portali dostosowanych do ró¿nych potrzeb. Ich g³ównym osi¹gniêciem jest pomoc
w ocenie i ³¹czeniu (kojarzeniu) �róde³ wiedzy.

Przy koncepcji zarz¹dzania wiedz¹ po pierwsze dostrze¿ono, ¿e informacja
jest czym�, co mo¿na zyskaæ/zdobyæ. Informacja udziela odpowiedzi na pytania,
które by³y tam najpierw i naros³y poprzez potrzebê dzia³ania. Informacja nie jest
ju¿ d³u¿ej postrzegana jako jednostka, któr¹ mo¿na przechowaæ; jej charakter za-
le¿y od jej u¿yteczno�ci i nie nale¿y jej powtarzaæ, gdy¿ jest to zbêdne. Koncepcja
zarz¹dzania wiedz¹ próbuje zdefiniowaæ u¿ycie i znale�æ sposoby uchwycenia
wiedzy o organizacji. To podej�cie jest pokrewne koncepcji dostêpu i mo¿e od-
nie�æ korzy�ci z odkryæ dokonanych w archiwistyce. Zarz¹dzanie wiedz¹ to za-
rz¹dzanie ró¿nic¹ miêdzy tym, co znane, a tym, co nieznane. Sk³ada siê na nie
z jednej strony przygotowanie instrumentów i metod do zdobycia wiedzy w spo-
sób celowy i skuteczny, a z drugiej przygotowanie do otwarto�ci potencjalnych
�róde³ wiedzy. Zak³ada ono przygotowanie potencjalnych �róde³ w taki sposób,
aby mo¿na je by³o ³atwo okre�liæ i pos³u¿yæ siê nimi. W koñcu jego trzeci¹ czê�æ
stanowi¹ te techniki i metody, które zape³niaj¹ lukê pomiêdzy potrzebami a �ró-
d³ami i tworz¹ now¹ wiedzê w wydajny i celowy sposób. Metody archiwalne s¹
potrzebne, zw³aszcza dla odkrywania �ladów minionych dzia³añ jako potencja³u
wiedzy. Ponadto archiwistyka mo¿e tak¿e wnie�æ metody analityczne, które wyja-
�ni¹, jak uczyæ siê z ró¿nych �róde³. Metody archiwalne ukazuj¹, jak u¿ywaæ prze-
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sz³o�ci dla zdobywania nowej wiedzy. I to nie tylko pod postaci¹ wyra�nego opisu
faktów, lecz tak¿e w formie do�wiadczeñ, które mog¹ byæ odtworzone na podsta-
wie �ladów pozostawionych przez zdarzenia.

Koncepcja zarz¹dzania wiedz¹ jest szersza ni¿ poprzedzaj¹ca j¹ koncepcja za-
rz¹dzania informacj¹. Powiêkszy³a pole obserwacji poprzez wprowadzenie aspektu
interpretacji �ród³a. Wiedza to co� wiêcej ni¿ zarz¹dzanie informacj¹ lub pisany-
mi dokumentami, bo wymaga specjalnej zdolno�ci identyfikowania potencjalnych
�róde³. Kompletno�æ wiedzy zale¿y od ¿¹dañ, a nie od wprowadzania �róde³; mo¿na
j¹ tylko mierzyæ przez potrzeby, a nie przez zakres �róde³ przygotowanych
z wyprzedzeniem. A zatem odpowiedzialno�æ za jako�æ i kompletno�æ wiedzy jest
przypisywana u¿ytkownikowi, a nie dostawcy. Dostawca jednak jest odpowiedzial-
ny za przygotowanie potencjalnych �róde³ � publikacji lub dokumentów do udo-
stêpniania. Dostawca jest potrzebny bardziej ni¿ dotychczas jako ten, który umo¿-
liwia dostêp, a nie ten, który dostarcza prefabrykowane informacje.

Ca³kiem nowy nacisk k³adziony na znaczenie wiedzy zdaje siê pomniejszaæ
dystans miêdzy dwoma stronami: u¿ytkownikiem i tym, który umo¿liwia dostêp,
wraz z wyra�niejszym podzia³em pracy i specjalnymi kompetencjami dla obydwu.
Te nowe tendencje polepszaj¹ odniesienia do nauk spo³ecznych i administracyj-
nych oraz ekonomii. Bowiem dzia³ania i operacje jako generatory do�wiadczenia
i potencja³u wiedzy, a tak¿e potrzeby wiedzy, staj¹ siê coraz wa¿niejsze. Wiedza
buduje mosty pomiêdzy przesz³o�ci¹, od której siê uczy, a przysz³o�ci¹, któr¹ pró-
buje pomóc przygotowaæ. Interakcje wewn¹trz organizacji i pomiêdzy jej cz³on-
kami staj¹ siê wa¿niejsze ni¿ pisanie i wytwarzanie dokumentów. Przekazywanie
informacji i wspólne dzia³ania s¹ zorientowane na wspólne rozwi¹zywanie pro-
blemów za pomoc¹ procesów podejmowania decyzji. W ten sposób kreuj¹ cia³a
i spo³eczno�ci zorientowane na wspó³dzia³anie i u¿ywaj¹ce specjalnych instrumen-
tów do zagwarantowania wewnêtrznej koordynacji i kontroli. Ich funkcjonowanie
jest obiektem zainteresowania nauk spo³ecznych, za� ich wydajno�æ mo¿e byæ
pojmowana i optymalizowana w kategoriach ekonomicznych.

Celem archiwistyki, który dodatkowo wzmocniony jest przez now¹ koncepcjê
dostêpu, staje siê neutralno�æ archiwów w odniesieniu do zawarto�ci zbiorów. Jest
podstaw¹ do gor¹cego zaanga¿owania siê na rzecz otwarto�ci zasobów. Tak¹ w³a-
�nie postawê opisuje s³ynny cytat z Woltera: �Mogê siê nie zgadzaæ z tym, co
powiedzia³e�, ale bêdê broni³ a¿ do �mierci twojego prawa do g³oszenia twoich
w³asnych pogl¹dów�. Dziêki takim przemianom archiwistyka poprawi swój wize-
runek jako dyscyplina naukowa, dobrze osadzona po�ród innych dziedzin. Dostêp
jako archiwalny paradygmat wyra¿a ogólny cel i daje podstawê do dalszego roz-
woju w nowym, interaktywnym �wiecie.

T³umaczenie z angielskiego Hubert Wajs



94 ANGELIKA MENNE-HARITZ

Bibliografia

Cook Terry, From Information to Knowledge: An Intellectual Paradigm for Archi-
ves, �Archivaria�, 19, 1984, pp. 28�49.

Cunningham Adrian, Dynamic Descriptions: Australian Strategies for the Intel-
lectual Control of Records and Record Keeping Systems [in:] Horsman Peter,
Ketelaar Eric, Thomassen Theo (eds.), Naar een nieuw paradigma in de archi-
vistiek, s-Gravenhage: Stichting Archief-publicaties, 1999, pp. 133�142.

Foerster Heinz von, Observing Systems, 1982.
Gilliland-Swetland Anne J., Enduring Paradigm; New Opportunities. The Value

of the Archival Perspective in the Digital Environment, Washington 2000, D.C.,
Council on Library and Information Resources.

Hollan James D., Hutchins Edwin, Kirsh David, Distributed Cognition: Towards
a New Foundation for Human-Computer Interaction Research, URL http://
hci.ucsd.edu/lab/publications.htm, 2000.

Lynch Clifford, Authenticity and Integrity in the Digital Environment: An Explo-
ratory Analysis of the Central Role of Trust. Authenticity in a Digital Environ-
ment, Washington 2000, D.C., Council on Library and Information Resources,
pp. 32�50.

Menne-Haritz Angelika, Brübach Nils, The Intrinsic Value of Archive and Library
Material. List of Criteria for Imaging and Textual Conversion for Preserva-
tion. Results of a DFG Project, URL: http://www.uni-marburg.de/archivschu-
le/fv5.html, 1997.

Pitti Daniel V., Encoded Archival Description: An Introduction and Overview, �D-
Lib Magazine�, 5(11) URL: http://www.dlib.org/dlib/november 99/11pitti.html,
1999.

Rothenberg Jeff, Avoiding Technological Quiksand: Finding Viable Technical Fo-
undation for Digital Preservation, Washington 1999, D.C., Council on Library
and Information Resources.

Schellenberg Theodore R., The Appraisal of Modern Public Records, �National
Archives Bulletin�, 8, Washington 1956, D.C., National Archives and Records
Service.

Taylor Hugh, Transformation in the Archives: Technological Adjustment or Para-
digm Shift? [in:] Tom Nesmith (ed.), Canadian Archival Studies and the Redi-
scovery of Provenance, Lanham 1993, MD, Scarecrow Press.

Upward Frank, McKemmish Sue, Somewhere Beyond Custody, �Archives and
Manuscripts�, 22 (1994), pp. 136�149.

Weber Hartmut, Dörr Marianne, Digitization as Method of Preservation?, Wa-
shington 1997, D.C., Council on Library and Information Resources.



95DOSTÊP DO ARCHIWÓW, CZYLI PRZEFORMU£OWANIE ARCHIWALNEGO PARADYGMATU

Angelika M e n n e - H e r i t z, Access – the reformulation of an archival paradigm. The
focus of archives is shifting from storage to access. This shift changes fundamentally the views
of archival thinking and of the difference between past and future. Archivists become speciali-
sts who provide means for the use of time, and do not just offer past times themselves. The
author argues that the access paradigm reinforces the theoretical challenges as well as the prag-
matic implementation of archival methods and ideas. She discusses the consequences for archi-
val theory and for the methodologies of description, appraisal and preservation.

Angelika M e n n e - H a r i t z, Accès aux archives ou reformulation du paradigme d’ar-
chives. S’agissant des archives, le point de gravité se déplace de la collecte et de la conserva-
tion vers l’accès. Ce déplacement modifie essentiellement l’attitude envers la pensée d’archi-
ves et la distinction entre le passé et l’avenir. Les archivistes deviennent des spécialistes qui
fournissent les moyens d’utiliser le temps et ne sont pas seulement en train de nous offrir du
temps passé. L’auteur prouve que le paradigme d’accès consolide tout aussi bien les défis théori-
ques que la mise en œuvre pragmatique des méthodes d’archives et des idées. Elle considère les
conséquences que ce paradigme apporte à la théorie d’archives et à la méthodologie de la
description, à la valorisation et à la préservation.

Àíäæåëèêà Ì å í í å - Õ à ð è ö, Äîñòóï � ñìåíà ôîðìóëèðîâêè àðõèâíîé ïàðàäèãìû.
Îñíîâíîé çàäà÷åé àðõèâîâ, âìåñòî ñîáèðàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñòàíîâèòñÿ èõ
äîñòóïíîñòü. Ýòà ïåðåìåíà ñîâñåì ìåíÿåò âçãëÿäû íà àðõèâíîå ìûøëåíèå à òàêæå íà
ðàçëè÷èå ìåæäó ïðîøëîì è áóäóùåì. Àðõèâèñòû íå òîëüêî ïðåäëàãàþò íàì ïðîøåäøåå
âðåìÿ, íî îíè ñòàëè òàêæå ñïåöèàëèñòàìè ïî äîñòàâëåíèè ñðåäñòâ ïðèìåíåíèÿ âðåìåíè.
Àâòîð äîêàçûâàåò, ÷òî ïàðàäèãìà äîñòóïíîñòè óêðåïëÿåò êàê òåîðåòè÷åñêèå âûçûâû òàê
è ïðàãìàòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå àðõèâíûõ ìåòîäîâ è ïîíÿòèé. Îíà îáñóæäàåò ïîñëåäñòâèÿ
ýòîé ïàðàäèãìû äëÿ òåîðèè àðõèâîâåäåíèÿ à òàêæå äëÿ ìåòîäîëîãèè îïèñàíèÿ, îöåíêè
öåííîñòè è îáåñïå÷åíèÿ àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ.
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KSZTA£CENIE ARCHIWISTÓW W WIELKIEJ BRYTANII
� OBECNE PRZEKSZTA£CENIA I KWESTIE DYSKUSYJNE

Solidne podstawy kszta³cenia archiwistów w Wielkiej Brytanii s¹ rezultatem
d³ugiej tradycji. Od ponad 50 lat archiwistyki naucza siê na podyplomowych stu-
diach uniwersyteckich, jak równie¿ krótszych kursach organizowanych b¹d� przez
niezale¿ne, komercyjne instytucje szkoleniowe, b¹d� przez Towarzystwo Archi-
walne, zrzeszaj¹ce profesjonalistów. Przez lata toczy³a siê szeroka dysputa wokó³
zagadnienia relacji miêdzy nauczaniem archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹
(records management), ale mo¿e wskutek genezy istniej¹cego modelu kszta³cenia
archiwistów oba kierunki rozwijaj¹ siê równolegle, czêsto oferowane w postaci
odrêbnych modu³ów w ramach tego samego kursu nauczania, zawsze jednak z po-
czuciem, ¿e miêdzy tymi zagadnieniami istnieje pewna ró¿nica. To jeden z obsza-
rów kszta³cenia, na który wp³yw zaczê³a równie¿ wywieraæ obserwacja metod
praktykowanych za granic¹. W niniejszym artykule zamierzam przedstawiæ hi-
storyczne t³o tendencji kszta³cenia i wskazaæ przynajmniej czê�æ czynników, któ-
re spowodowa³y zmiany w przesz³o�ci i obecnie. Nastêpnie omówiê obecne pro-
gramy nauczania i czê�æ problemów, jakim trzeba stawiæ czo³a, zw³aszcza ko-
nieczno�ci objêcia programem ca³ego nowego zakresu kursów po�wiêconych no-
wym technologiom, po czym przedstawiê kilka koncepcji przekszta³ceñ modelu
nauczania, mo¿liwych do zrealizowania w niedalekiej przysz³o�ci.

T³o historyczne

Model kszta³cenia archiwistów na studiach uniwersyteckich pojawi³ siê po
II wojnie �wiatowej, kiedy jego autorzy nie mogli sobie wyobraziæ, jak gwa³tow-
nie wzrosn¹ potrzeby spo³eczeñstwa w zakresie zarz¹dzania bie¿¹c¹ dokumenta-
cj¹, u¿ytkowania materia³ów archiwalnych do celów innych ni¿ czysto akademic-
kie oraz rozwoju elektronicznych �rodków ³¹czno�ci. Z 4 studiów podyplomo-
wych, dostêpnych w pierwszej ofercie: na Liverpool University, University Colle-
ge London i na University of Wales w Aberystwyth i Bangor, 3 s¹ nadal czynne;
do³¹czy³ do tej listy tak¿e University College Dublin (Irlandia) oraz Northumbria
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University, który naucza tylko zarz¹dzania dokumentacj¹. Pierwotnie na kursach
oferowano bardzo tradycyjny program nauczania, g³ównie w zwi¹zku z potrzeb¹
opracowania materia³ów w posiadaniu nowo powsta³ych archiwów lokalnych
(w hrabstwach). Historycy, którzy odegrali istotn¹ rolê w organizacji pierwszych
kursów, dostrzegali potrzebê opracowania i zewidencjonowania materia³ów w ar-
chiwach, które podówczas by³y wykorzystywane w mniejszym stopniu ni¿ akta
w archiwum pañstwowym (Public Record Office � PRO) czy w wyspecjalizowa-
nych placówkach typu bibliotek praw autorskich. Ówczesne ustawodawstwo ar-
chiwalne stanowi³o, ¿e akta udostêpnia siê po up³ywie 50 lat karencji. Wskutek
tego, jak równie¿ z powodu konieczno�ci uporania siê z zaleg³o�ciami w porz¹d-
kowaniu zgromadzonych materia³ów, up³yn¹³ d³u¿szy czas, zanim zaczêto siê nie-
pokoiæ o dokumentacjê �wie¿szej proweniencji i sposoby jej zarz¹dzania.

Ju¿ jednak do roku 1970 Stowarzyszenie Archiwistów, jako organ zrzeszaj¹cy
osoby zajmuj¹ce siê archiwistyk¹ zawodowo, wysuwa³o zastrze¿enia wobec po-
ziomu kursów, ich zawarto�ci programowej i przydatno�ci w obliczu potrzeb zg³a-
szanych przez nowe pokolenie pracodawców. Stowarzyszenie powo³a³o Komisjê
ds. Kursów Kszta³cenia Archiwalnego, która pocz¹tkowo pracowa³a nad progra-
mem i organizacj¹ kursu korespondencyjnego, jaki mia³ byæ ofert¹ dla tych, któ-
rzy z ró¿nych powodów nie mogli podj¹æ nauki na studium podyplomowym. Za-
jê³o to sporo czasu, tym bardziej ¿e ca³o�æ prac nad opracowaniem zawarto�ci
merytorycznej kursu, jego administracji, organizacji i nauczania jego elementów
prowadzili ochotnicy. Nawet w tamtych, mniej zapracowanych czasach by³o to
zdecydowanie spore przedsiêwziêcie.

Drugim g³ównym zadaniem Komisji by³o wysuniêcie propozycji kryteriów i me-
tod profesjonalnej oceny ówczesnych kursów uniwersyteckich, co mia³o zagwa-
rantowaæ rzetelno�æ wiedzy, a absolwentom przygotowanie do wymagañ pó�niej-
szych pracodawców. Uruchomiono rotacyjny program, dzia³aj¹cy do dzi�, w któ-
rego ramach ka¿dy kurs jest co 5 lat wizytowany przez komisjê ekspertów, którzy
prowadz¹ rozmowy z pedagogami, administratorami college�ów i studentami, oce-
niaj¹ zawarto�æ merytoryczn¹ kursu i metodykê prowadzenia zajêæ, po czym przed-
stawiaj¹ swój komentarz. Uniwersytety czynnie popieraj¹ to przedsiêwziêcie, zdaj¹c
sobie sprawê z warto�ci niezale¿nej oceny i kontaktu z przedstawicielami nie tyl-
ko spo³eczno�ci zawodowych archiwistów, lecz tak¿e pracodawców, którzy prze-
cie¿ nie musz¹ byæ archiwistami. Generalnie kursy s¹ udane, aczkolwiek kilka
razy zdarzy³o siê, ¿e otrzyma³y tylko warunkowe poparcie na rok czy dwa lata, po
czym poddawano je ponownej ocenie i wydawano ostateczny werdykt. Z regu³y
komentarze cz³onków Komisji s¹ pomocne i pozytywne, a wizyta i raport koñco-
wy s³u¿¹ podniesieniu presti¿u kursu archiwalnego na danym uniwersytecie.

W ci¹gu ostatnich 20 lat stale ros³a liczba oferowanych krótkich kursów i jed-
nodniowych szkoleñ dla pracowników, którzy mieli ju¿ kwalifikacje archiwalne.
Zajêcia odbywa³y siê g³ównie pod auspicjami Stowarzyszenia Archiwistów, To-
warzystwa Bibliotecznego czy czasem Towarzystwa Muzealnego; istniej¹ te¿ jed-
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nak instytucje kszta³ceniowe dzia³aj¹ce komercyjnie. Obecnie zakres tematyczny
tych kursów jest szeroki, pocz¹wszy od zajêæ z EAD (Encoded Archival Descrip-
tion) przez przedstawienie uczniom Historii Czarnych, a¿ do pierwszej pomocy
dla kolekcji ksi¹¿kowych. Wiele zajêæ organizuje odpowiedzialny za szkolenia
pracownik Stowarzyszenia Archiwistów, który corocznie sporz¹dza program szko-
leñ, jakie odbêd¹ siê na terenie ca³ego kraju. Okaza³o siê to bardzo cennym dodat-
kiem do ofert szkoleñ i spotkania ciesz¹ siê znaczn¹ frekwencj¹. Równie¿ uni-
wersytety proponuj¹ krótkie kursy i seminaria dla zawodowych archiwistów, na
których omawia siê bie¿¹ce istotne kwestie. Seriê takich spotkañ, otwartych dla
archiwistów i historyków, od kilku lat prowadzi Instytut Badañ Historii na Lon-
don University. Mniej zaawansowane jednodniowe szkolenia s¹ w ofercie niektó-
rych komercyjnych przedsiêbiorstw kszta³ceniowych, jako element programów
oferuj¹cych podstawowe umiejêtno�ci archiwalne osobom uprzednio nie szkolo-
nym, a równolegle podobne szkolenia coraz czê�ciej odbywaj¹ siê w bibliotekach
i muzeach lub reprezentuj¹cych je stowarzyszeniach.

Czynniki zewnêtrzne, wywieraj¹ce obecnie wp³yw
na programy nauczania

Na archiwa i ich dzia³alno�æ maj¹ wp³yw wszelkiego rodzaju czynniki, co z kolei
powoduje, ¿e zmianom ulegaj¹ kursy kszta³cenia. W ci¹gu ostatnich 10�20 lat
nast¹pi³ radykalny wzrost liczby u¿ytkowników materia³ów archiwalnych spoza
spo³eczno�ci akademickiej, np. osób poszukuj¹cych danych o historii swoich ro-
dzin. Potrzeba zatroszczenia siê o tych u¿ytkowników wywar³a znaczny wp³yw
na dzia³alno�æ archiwów, choæby dlatego, ¿e wielu z nich z pocz¹tku nie mia³o
¿adnego do�wiadczenia w dziedzinie pracy ze �ród³ami historycznymi. Rozwój
nowych systemów udostêpniania danych dla tych grup u¿ytkowników oznacza³,
¿e nastêpnym, logicznym krokiem by³o nakre�lenie dalszych projektów, które
przyci¹gnê³yby do archiwów nowe osoby zainteresowane wiedz¹ zawart¹ w �ró-
d³ach. Zaliczyliby�my tu mniejszo�ci etniczne, dzieci oraz osoby niepe³nospraw-
ne, które rz¹d Wielkiej Brytanii ju¿ uzna³ za grupê o wyj¹tkowych potrzebach.
Umo¿liwienie dostêpu do informacji i wykszta³cenia nale¿y równie¿ do g³ównych
poczynañ obecnego rz¹du w celu zapobie¿enia alienacji grup spo³ecznych. Archi-
wa by³y w bardzo dobrym po³o¿eniu, by odpowiedzieæ na to zapotrzebowanie, jak
te¿ na potrzebê rozwoju zarz¹dzania elektronicznymi �rodkami przekazu, ale
wszystkie te zamierzenia wymagaj¹ zatrudnienia odpowiednio wyszkolonego per-
sonelu. Dla tych ju¿ zatrudnionych byæ mo¿e wystarcz¹ jednodniowe szkolenia
czy seminaria uzupe³niaj¹ce, ale je�li chodzi o nowych studentów nale¿a³o wpro-
wadziæ odpowiednie zagadnienia do programów nauczania w instytucjach, które
ich kszta³c¹, co znów powoduje prze³adowanie tych¿e programów. Na przyk³ad,
nawet je�li jaki� archiwista nie jest w stanie stworzyæ edukacyjnej strony inter-
netowej (aczkolwiek w obecnych czasach ta zdolno�æ sta³a siê do�æ powszechna),
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musi on jednak rozumieæ dzia³anie takich stron na tyle dobrze, by wype³niæ tre�ci¹
programy mieszcz¹ce siê w ogólnonarodowym programie nauczania.

Rz¹d Wielkiej Brytanii udziela ró¿nych form wsparcia programom wspó³pra-
cy miêdzy instytucjami, zapewniaj¹c szkolenie wszêdzie tam, gdzie jest potrzeb-
ne, niezale¿nie od geograficznych ograniczeñ. Wskutek tego PRO wesz³o w ³¹-
czone przedsiêwziêcia szkoleniowe z dwoma uniwersytetami, aby w miejscu za-
mieszkania kszta³ciæ pracowników, którzy nie mieli wcze�niej okazji nabyæ kwa-
lifikacji zawodowych. Najpierw, w 1995 r., by³y dwuletnie studia zaoczne ofero-
wane przez University College London. Prowadzi³y one do absolutorium albo
magisterium, równorzêdnego temu, które uzyskuj¹ studenci na studiach dzien-
nych. Z kolei w roku akademickim 1997/1998 Liverpool University prowadzi³
w PRO szkolenie (bez dyplomu ukoñczenia uczelni) dla pracowników ni¿szych
szczebli. W obu tych przypadkach uniwersytety musia³y stan¹æ do otwartego prze-
targu na instytucjê, która mia³a przeprowadziæ szkolenie, i rywalizacja by³a dosyæ
ostra. Uniwersytety nie s¹ ju¿ zwolnione ze wspó³zawodnictwa w �wiecie komer-
cji. To przyk³ady kszta³cenia �przeno�nego�, prowadzonego tam, gdzie jest po-
trzebne. PRO musia³o zawierzyæ studentom, a uniwersytety musia³y siê dostoso-
waæ i przygotowaæ na nowe warunki, w jakich odbywa³y siê zajêcia, ale ostatecz-
nie oba programy odnios³y znaczny sukces.

Podobna wspólna oferta jest obecnie dostêpna dla osób zatrudnionych w in-
stytucjach rz¹dowych, w postaci kursu zarz¹dzania dokumentacj¹, prowadzone-
go wspólnie przez Northumbria University i Liverpool University1. To absolut-
nie nowe przedsiêwziêcie, rezultat zaniepokojenia PRO faktem, ¿e pracownicy
zajmuj¹cy siê dokumentacj¹ w instytucjach rz¹dowych nie s¹ objêci programa-
mi szkoleniowymi. Ze wzglêdu na udzia³ w projekcie 3 partnerów, nazywa siê
go RM3. Dodatkowego impetu nada³o programowi nadej�cie �elektronicznego
rz¹du�, jakkolwiek nierównomierne, wiêc uruchomiono program, by zapewniæ,
¿e pracownicy poradz¹ sobie w obliczu nowej sytuacji. Kurs, zgodnie z coraz
popularniejsz¹ tendencj¹ na uniwersytetach, jest u³o¿ony w postaci modu³ów,
aby studenci mogli zgromadziæ ich pakiet pozwalaj¹cy na otrzymanie dyplomu
lub certyfikatu studiów zawodowych w zakresie zarz¹dzania dokumentacj¹ i da-
nymi. Modu³y podstawowe s¹ warte 15 kredytów akademickich ka¿dy, za� spe-
cjalistyczne po 10. Studenci musz¹ w ci¹gu 4 lat zgromadziæ 60 kredytów, by
uzyskaæ dyplom, lub 30 w czasie 2 lat, by otrzymaæ certyfikat. Kszta³cenie od-
bywa siê poprzez po³¹czenie krótkich kursów i nauki zaocznej, przy czym prace
pisemne s¹ w miarê mo¿liwo�ci oparte na faktycznych projektach przeprowa-
dzanych w miejscu pracy studenta.

Nie ma uniwersytetu, który opar³by siê zmianom polityki rz¹dowej wobec szkol-
nictwa wy¿szego, a kursy archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹ mia³y dobr¹
pozycjê, by zareagowaæ na niektóre inicjatywy rz¹dowe w tym zakresie od po³o-

1 http://www.liv.ac.uk/lucas/rm3.htm, wykorzystano 12 IV 2002 r.
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wy lat dziewiêædziesi¹tych. Raport komisji Dearinga w sprawie szkolnictwa wy-
¿szego (1997 r.) k³ad³ nacisk na konieczno�æ poszerzenia dostêpu do edukacji dla
grup obecnie niedostatecznie reprezentowanych, zwiêkszenia u¿yteczno�ci szkol-
nictwa wy¿szego dla gospodarki krajowej i prywatnego biznesu, skuteczniejszej
i bli¿szej wspó³pracy z innymi instytucjami i miejscami pracy, jak równie¿ za-
pewnienia, ¿e nowe technologie i elastyczne �wiadczenie us³ug stan¹ siê czê�ci¹
bie¿¹cych i planowanych programów nauczania2. Pod wieloma wzglêdami by³ to
sygna³, i to nie tylko dla instytucji szkolnictwa wy¿szego. Public Record Office
by³o ju¿ g³êboko zaanga¿owane w dyskusje o zarz¹dzaniu dokumentacj¹ elek-
troniczn¹ w rz¹dzie Wielkiej Brytanii i rozwoju tego¿; tymczasem uniwersytety
i inne instytucje kszta³cenia musia³y wpajaæ uczniom odpowiednie umiejêtno�ci
i wykazaæ, ¿e oferuj¹ nie tylko zawód nastawiony na sprawne zarz¹dzanie doku-
mentacj¹ historyczn¹, ale maj¹ szczery zamiar wesprzeæ skuteczno�æ przedsiê-
biorstw prywatnych w wielu ró¿nych obszarach i umo¿liwiaæ instytucjom radze-
nie sobie z problemami zwi¹zanymi z elektronicznymi �rodkami przekazu. Wspo-
mniany program RM3 jest przyk³adem, ¿e takie inicjatywy mog¹ przynosiæ efek-
ty, choæ w fazie pocz¹tkowej by³y pewne problemy.

Jednym z czynników, jakie wp³ywaj¹ z zewn¹trz na kursy archiwistyki i za-
rz¹dzania dokumentacj¹, jest kwestia finansów, zarówno z racji kosztów ponoszo-
nych przez studentów, jak i przewidywalnych p³ac w ¿yciu zawodowym po za-
koñczeniu studiów. Spada liczba kandydatów na kursy, i przyczyny tego stanu
rzeczy nie s¹ jasne. Byæ mo¿e, jest to rezultat przyjêtej w Wielkiej Brytanii meto-
dy op³acania pierwszych studiów magisterskich z kredytów studenckich, co po-
woduje, ¿e absolwenci ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na studium podyplomowe s¹
do�æ powa¿nie zad³u¿eni; mo¿e te¿ zawód archiwisty utraci³ sw¹ atrakcyjno�æ. To
z kolei mo¿e byæ wywo³ane niskimi p³acami, postrzeganiem profesji jako przeci-
wieñstwa zawodów dynamicznych czy te¿ brakiem mo¿liwo�ci awansu albo po³¹-
czeniem wszystkich tych trzech czynników. Spadek liczby kandydatów na studia
jest równie¿ odzwierciedlony w mniejszej liczebno�ci osób ubiegaj¹cych siê o po-
sady archiwalne. Dotkliwie daje siê odczuæ brak specjalistów od zarz¹dzania do-
kumentacj¹, co stanowi powód do powa¿nego zmartwienia, bo je�li na odpowied-
nich stanowiskach, zamiast wyszkolonych zawodowców, znajd¹ siê osoby przy-
padkowe, konsekwencje dla tego zawodu mog¹ siê okazaæ bolesne. Przyk³adem
tej tendencji jest archiwum w Sheffield � du¿e archiwum miejskie, w którym
3 lata temu na sta³e, pe³noetatowe stanowisko by³oby ponad 20 osób, gdy obecnie
w najlepszym wypadku mo¿na wybieraæ w�ród 3 kandydatur3. Te problemy sta³y
siê przedmiotem nie koñcz¹cych siê debat, jakie tocz¹ brytyjscy archiwi�ci na
listach dyskusyjnych, ale teraz spotka³y siê równie¿ z powa¿nym zainteresowa-

2 S. Westwood, Records management education and training at Liverpool: a year of change at
LUCAS, �Records Management Journal�, t. 8, 1998, nr 3, s. 39�53.

3 Za te dane jestem zobowi¹zana wobec Margaret Turner.
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niem rz¹du. Przy Sheffield University powo³ano instytucjê przegl¹du szkoleñ,
maj¹c¹ na celu ustalenie, jak zracjonalizowaæ i rozwijaæ istniej¹ce obecnie oferty
szkoleñ, na co fundusze przyzna³o Resource [dos³ownie: zasób], cia³o zajmuj¹ce
siê strategiami najlepszego wykorzystania brytyjskiego dziedzictwa kulturowego.
Pojawi³y siê takie pomys³y, jak przed³u¿enie jednorocznych studiów podyplomo-
wych o jeszcze jeden rok, mo¿liwo�æ wstêpowania na studium przed uzyskaniem
absolutorium lub ³¹czenia elementów kszta³cenia studentów archiwistyki, biblio-
tekoznawstwa i muzealnictwa. Niew¹tpliwie zaj¹æ siê te¿ trzeba kwesti¹ polep-
szenia powszechnego wizerunku archiwistów i specjalistów od zarz¹dzania doku-
mentacj¹, i ju¿ uruchomiono kilka inicjatyw, które maj¹ do tego doprowadziæ.

Obecne plany nauczania i problemy

Kluczowym zagadnieniem przy zmienianiu programów nauczania na kursach
archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹ jest elastyczno�æ zarówno w metodach,
dziêki którym z kursem zapoznaæ siê mo¿e jak najwiêksza liczba studentów, jak
i w kwestii jego zawarto�ci. Coraz czê�ciej oferowane programy dzielone s¹ na
modu³y, �wyceniane� na okre�lon¹ liczbê kredytów, tak by studenci mogli uzyski-
waæ kredyty w sposób najbardziej im odpowiadaj¹cy. To spora zmiana w porów-
naniu z czasami, kiedy program kursu by³ realizowany w sztywnych ramach tylko
dlatego, ¿e tak go sformu³owano w uniwersyteckim skrypcie.

Wszystkie kursy zawieraj¹ zarówno modu³y obowi¹zkowe, jak i opcjonalne, któ-
rych nazwy mog¹ siê ró¿niæ, ale zawarto�æ zawsze bêdzie podobna. Na Liverpool Uni-
versity modu³y podstawowe to: zarz¹dzanie archiwum (teoria i praktyka), zarz¹dzanie
dokumentacj¹ i danymi, technologie informatyki i ³¹czno�ci w zastosowaniach archi-
walnych i zarz¹dzania dokumentacj¹, archiwa firm prywatnych w �rodowisku prywat-
nego interesu, �ród³a historyczne, paleografia [w rozumieniu zarówno paleografii, jak
i neografii, wg podzia³u stosowanego w Polsce � przyp. t³um.], konserwacja i na koniec
archiwistyka miêdzynarodowa. Program ten poddany by³ przegl¹dowi 5 lat temu, a ju¿
nazwy modu³ów nieco tr¹c¹ myszk¹. W obecnych czasach ¿argon rozwija siê b³yska-
wicznie, w zwi¹zku z czym nazwy modu³ów zaproponowane do ostatniego przegl¹du
programu nauczania na University College London odzwierciedlaj¹ przemiany, do ja-
kich dosz³o nawet w tak krótkim czasie. Oferowane tam modu³y podstawowe to: udo-
stêpnianie, opis archiwalny, zarz¹dzanie, konserwacja, zasady zarz¹dzania archiwami
i dokumentacj¹, odczytywanie i interpretacja (czyli zasadniczo paleografia i dyplomaty-
ka) oraz zarz¹dzanie dokumentacj¹. Przedmioty opcjonalne oferowane s¹ w bardzo sze-
rokim zakresie, co u³atwia fakt, ¿e studium prowadzi uczelnia mieszcz¹ca pod jednym
dachem studia biblioteczne, archiwalne i informatyczne. Pozwala to studentom wszyst-
kich trzech kierunków korzystaæ z szerokiego spektrum specjalizacji, od analizy i pro-
jektowania systemów baz danych przez zewnêtrzne uwarunkowania historii Anglii do
bibliografii historycznej. Oczywi�cie, nie wszystkie opcje odpowiadaj¹ ka¿demu z kur-
sów, ale generalnym celem jest zachêcenie studentów do rozszerzania horyzontów. Aby
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wspomóc swobodê wyboru, modu³y tak¿e s¹ równowa¿ne odpowiedniej ilo�ci kredy-
tów. Te same tematy, strukturê i system modu³ów oferuje program nauczania University
of Wales w Aberystwyth, choæ rezultatem koñcowym jest praca dyplomowa albo magi-
sterium z ekonomii, a nie z nauk humanistycznych.

Miejsce zarz¹dzania dokumentacj¹ w obecnym systemie szkolenia jest do�æ
niezrêczne, czasami naucza siê go oddzielnie od kursów archiwalnych, ale prze-
wa¿nie stanowi ich czê�æ. Wynika to m.in. ze spostrze¿enia, ¿e rozdzielanie tych
zagadnieñ jest niezbyt logicznym posuniêciem, skoro ³¹czy je wiele umiejêtno�ci,
jakie musz¹ nabyæ studenci obu kierunków, a do tego i jednym, i drugim potrzeb-
ne jest zrozumienie kolejnych faz istnienia dokumentu. Zauwa¿ono jednak, ¿e
w�ród specjalistów od zarz¹dzania dokumentacj¹, zatrudnionych w sektorze
prywatnym, niewielu zdo³a³oby rozpoznaæ w³asn¹ pracê, je�li opisano by im j¹
w kategoriach zajêcia, które ostatecznie daje materia³y do badañ historycznych.
Specjali�ci od zarz¹dzania dokumentacj¹ dysponuj¹ umiejêtno�ciami zarz¹dzania
i organizacji, bardzo cennymi przez swoj¹ skuteczno�æ i rzetelno�æ. Wskutek tego
w Aberystwyth w 1997 r. zorganizowano odrêbny kurs, koñcz¹cy siê absoluto-
rium lub magisterium z ekonomii, równoleg³y do kursu w zarz¹dzaniu archiwum,
�³¹cz¹cy solidne wykszta³cenie w zakresie teorii i praktyki archiwalnej z naciskiem
na archiwizacjê w �rodowisku elektronicznym i szerszymi aspektami zarz¹dzania
danymi�4. Na nowo powsta³ym University of Northumbria oferowane jest kszta³-
cenie w zakresie zarz¹dzania dokumentacj¹ pod dwiema postaciami: albo jako
zaoczne magisterium dla osób ju¿ zatrudnionych na stanowiskach zarz¹dzania
dokumentacj¹, albo magisterium na studiach dziennych �Zarz¹dzania danymi i do-
kumentacj¹� dla tych studentów, którzy uznaj¹ tê opcjê za korzystniejsz¹.

Istnieje zatem wyra�nie brytyjska pozycja kompromisowa, je�li chodzi o podej-
�cie do zagadnienia zarz¹dzania dokumentacj¹. Niektóre kursy prezentuj¹ w tym
zakresie podej�cie bardzo zbli¿one do australijskiego, gdzie zdecydowanie przyj-
muje siê model archiwalnego �continuum� (ci¹g³o�ci), z jednolit¹ wizj¹ praktyczn¹.
Australijczycy nie widz¹ wiêkszego sensu w rozdzielaniu archiwistyki od zarz¹dza-
nia dokumentacj¹ i pogl¹d ten znajduje odzwierciedlenie w ich normie AS 4390,
gdzie �continuum� jest zdefiniowane nastêpuj¹co: �ca³y okres istnienia dokumentu
odnosi siê do sta³ego i spójnego systemu procesów zarz¹dzania od chwili wytwo-
rzenia dokumentu (oraz, przed jego wytworzeniem, w tworzeniu systemów archi-
walnych) poprzez konserwacjê i u¿ytkowanie dokumentów jako archiwaliów5�.

Pogl¹d ten jest równie¿ u�wiêconym elementem rozlicznych kursów archiwal-
nych, dostêpnych dla australijskich studentów6. Inni organizatorzy kursów w Wiel-
kiej Brytanii postrzegaj¹ wyra�ne ró¿nice miêdzy obu dyscyplinami i zgodnie z tym

4 http://aber.ac.uk/pg-cpourses/archives_taught.shtml, wykorzystano 12 IV 2002 r.
5 Australijskie normy. Records management AS 4390-1996. Homebush, NSW:SA, czê�æ 1, sekcja

4.22, 1995 r.
6 M. Pember, The rise of the �new age; records management professional: records management edu-

cation and training in Australia, �Records Management Journal�, op.cit., s. 63-75.
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wyk³adaj¹ je na odrêbnych kierunkach, tak jak w wypadku University of Nor-
thumbria. Oba stanowiska maj¹ swoje zalety i je�li konsekwencj¹ obecnego stanu
rzeczy jest ró¿norodno�æ ofert, choæ mo¿e przyda³by siê jej nieco �ci�lejszy nad-
zór, ostatecznie korzysta na tym student.

W kontek�cie kszta³cenia na kierunkach zarz¹dzania dokumentacj¹ i wspól-
nych przedsiêwziêæ edukacyjnych warto wspomnieæ o inicjatywie maj¹cej na celu
wytworzenie europejskiego programu nauczania zarz¹dzania dokumentacj¹ �
RECPRO, po³¹czonego projektu rozwoju programu nauczania, finansowanego
przez programy SOCRATES Unii Europejskiej w latach 1996�1998. Partnerami
w tym przedsiêwziêciu by³y: Uniwersytet w Tampere (Finlandia), Politechnika
w Poczdamie, Uniwersytet w Amsterdamie i University of Northumbria w Anglii.
Ten program wspó³pracy wewn¹trzeuropejskiej wysun¹³ propozycje zmian w na-
uczaniu archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹, uwzglêdniaj¹ce rozwój nowych
technologii informatycznych i komunikacyjnych, w tym �rodowisko cyfrowe.
W jego ramach poszukiwano te¿ sposobów zintegrowania owych zmian z istnie-
j¹cymi ju¿ programami nauczania zarówno na kierunkach archiwistyki i zarz¹-
dzania dokumentacj¹, jak równie¿ informatyki i bibliotekoznawstwa. To tylko jedna
spo�ród unijnych inicjatyw, które poszerzy³y zasób do�wiadczeñ nauczycieli aka-
demickich kursów archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹, wspieraj¹c równie¿
miêdzynarodowe zrozumienie dla wspólnych problemów.

Jednym z problemów, z którymi musz¹ siê zmierzyæ organizatorzy ka¿dego
kursu, jest konieczno�æ zmieszczenia niezbêdnej dawki wiedzy w studium trwaj¹-
cym tylko 9 miesiêcy. Istnieje sta³y nacisk na dodawanie nowych przedmiotów,
ale rzadko zdarza siê usuniêcie czego� z programu nauczania. W dodatku zmiany
systemu finansowania studiów sprawi³y, ¿e studium podyplomowe, które niegdy�
trwa³o pe³nych 12 miesiêcy, zosta³o skrócone do 9. Student musi wcze�nie zde-
cydowaæ, czy chce siê podj¹æ trzymiesiêcznego projektu badawczego po zakoñ-
czeniu kursu wyk³adów i zajêæ, w ten sposób uzyskuj¹c magisterium, czy te¿ po
prostu poprzestaæ na absolutorium i dyplomie ukoñczenia dziewiêciomiesiêczne-
go kursu. Dla tych, którzy pragn¹ uzyskaæ magisterium, niekorzystny mo¿e oka-
zaæ siê fakt, ¿e kiedy oni pisz¹ swoje prace, ich koledzy ju¿ ubiegaj¹ siê o posady.
Niektórzy mog¹ te¿ nie dysponowaæ �rodkami wystarczaj¹cymi na to, by oddaæ
siê rozkoszom pracy naukowej. Uniwersytety nie maj¹ ³atwego wyj�cia z tej sytu-
acji, a i dla studentów ukoñczenie pracy nad magisterium wymaga pokonania wielu
trudno�ci.

Kolejn¹ konsekwencj¹ niedostatku czasu w okresie studiów na uniwersytecie
jest rosn¹ce zapotrzebowanie na szkolenia uzupe³niaj¹ce dla tych, którzy ju¿ opu�cili
uczelnie. Jak ju¿ wcze�niej wspomnieli�my, w bran¿y kszta³cenia ustawicznego
dzia³a wiele instytucji, ale nie ma praktycznie zgody co do tego, kto szkoli kogo
i w jakim zakresie. Teraz szkolenia organizowane s¹ dorywczo, w razie zapotrze-
bowania, ale tak¿e pracodawcy bardzo ró¿nie podchodz¹ do kwestii funduszy na
zawodowe dokszta³canie swoich pracowników. Stowarzyszenie Archiwistów ju¿
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kilka lat temu dostrzeg³o ten problem, wynikaj¹cy z ograniczeñ kursów uniwer-
syteckich, i w³¹czy³o do wymagañ, jakie musi spe³niaæ kandydat na zarejestrowa-
nego archiwistê, konieczno�æ uczêszczania na dodatkowe szkolenia. Wci¹¿ jed-
nak w ofercie kszta³cenia ustawicznego wystêpuj¹ luki, i ostatnie badania w celu
okre�lenia tych¿e ustali³y, ¿e nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ na kwestie no-
wych technologii informatycznych oraz wszelkie aspekty zarz¹dzania7. Pilnie trzeba
te¿ wytyczyæ liniê podzia³u miêdzy przedmiotami, które student musi bezwzglêd-
nie poznaæ na kursach uniwersyteckich, i tymi, które mo¿na pozostawiæ instytu-
cjom kszta³cenia ustawicznego.

Nasuwa siê kolejne pytanie: czy pracodawcy stawiaj¹ nierealne wymagania
pracownikom, którzy dopiero co uzyskali kwalifikacje zawodowe z zakresu ar-
chiwistyki lub zarz¹dzania dokumentacj¹? Jednym z podstawowych wymagañ
wobec osób przyjmowanych do pracy jest ich umiejêtno�æ efektywnego i wydaj-
nego zarz¹dzania sob¹, swoj¹ prac¹ i wspó³towarzyszami. Wynika z tego potrze-
ba wpojenia studentom tych umiejêtno�ci w choæby podstawowym stopniu, bo-
wiem od nowo przyjêtych pracowników oczekuje siê obecnie, ¿e bêd¹ pe³nowar-
to�ciowymi cz³onkami zespo³u od momentu podjêcia pracy, bez mo¿liwo�ci �ter-
minowania� dla zdobycia do�wiadczeñ. Pojawia siê wiêc problem � jak wyposa-
¿yæ studentów w wiedzê niezbêdn¹ do zrozumienia zarz¹dzania i jego otoczki
kulturowej, nie przeci¹¿aj¹c ich jednak dodatkowymi zajêciami. Szkolenie w za-
kresie zarz¹dzania to g³ównie domena pracodawców, i s³usznie, ale uniwersytety
nie unikn¹ konieczno�ci przyswojenia studentom podstawowych umiejêtno�ci. S¹
to np.: zdolno�æ samodoskonalenia, umiejêtno�æ prezentacji, zrozumienie troski
o klienta, umiejêtno�æ prowadzenia rozmów i pracy w zespole. S¹ uniwersytety,
które ucz¹ tych zagadnieñ na odrêbnych zajêciach, gdzie indziej s¹ one jednak
zintegrowane z kursami o innym charakterze. Przyk³adowo: na University Colle-
ge London studenci musz¹ dokonywaæ prezentacji w licznych, ma³ych grupach,
po spêdzeniu tygodnia na obserwacji pracy w ró¿nych archiwach. Jako prace pi-
semne maj¹ równie¿ pisaæ raporty zamiast wypracowañ, aby wkszta³ciæ umiejêt-
no�æ przekonywania przysz³ych prze³o¿onych, by sfinansowali dany projekt albo
wprowadzili okre�lone zmiany w u¿ytkowaniu zasobów instytucji. Tego typu edu-
kacja ma wielk¹ warto�æ dla osób nowo przyjêtych do pracy, walcz¹cych o to, by
poj¹æ swoje nowe obowi¹zki i �rodowisko, w jakim przysz³o im je wype³niaæ. Jest
to równie¿ niezwykle wa¿ne dla osób zatrudnionych na czas okre�lony, która to
forma zatrudnienia staje siê coraz powszechniejsza, skoro ³atwiej jest znale�æ fun-
dusze na zatrudnienie osób do realizacji okre�lonego projektu ni¿ na sta³e posady.

7 T. Edwards, G. Olusegun Olawande, Identifying training gaps: a qualitative survey of training ne-
eds, �Journal of the Society of Archivists�, t. 22, 2001, nr 2, s. 237�245.
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Uwzglêdnienie nowych technologii w programach nauczania

Przez ostatnich 10 lat tempo przemian w dziedzinie elektronicznych �rodków
przekazu niepowstrzymanie ros³o, wskutek czego zaistnia³a potrzeba sta³ego prze-
szacowywania miejsca tego zagadnienia w programach kursów archiwalnych.
Z pocz¹tku potrzebne by³o tylko danie studentom obycia z klawiatur¹, ale bardzo
szybko zagadnienie to rozwiniêto w odrêbne zajêcia pod nazwami takimi, jak �au-
tomatyzacja pracy� czy �techniki informacyjne�. W tej chwili wydaje siê, ¿e ju¿
mniej wiêcej ustalono miejsce, jakie to zagadnienie powinno zaj¹æ w programach
nauczania. Najwa¿niejsze nie jest ju¿ szkolenie w u¿ytkowaniu nowych �rodków
technicznych, ale w zarz¹dzaniu dokumentacj¹ w jej postaci pocz¹tkowej i osta-
tecznej. Zwi¹zane jest to po czê�ci z faktem, ¿e coraz wiêcej studentów, nawet
tych z krajów rozwijaj¹cych siê, bardzo sprawnie radzi sobie z komputerami na-
wet przed rozpoczêciem nauki na studiach. Maj¹ wiêc oni podstawowe pojêcie
o rzeczy, na podstawie którego mo¿na oprzeæ bardziej zaawansowane kszta³cenie.
Dotyczy ono takich zagadnieñ, jak: zarz¹dzanie dokumentacj¹ elektroniczn¹,
konserwacja danych cyfrowych, programy kataloguj¹ce czy zastosowania EAD.
Program studium zarz¹dzania dokumentacj¹, prowadzonego na University of
Northumbria, ju¿ skorzysta³ pod tym wzglêdem na wspó³pracy z partnerami w Unii
Europejskiej, a w�ród innych projektów jest wspólna inicjatywa, maj¹ca na celu
stworzenie programów kszta³cenia dotycz¹cych dokumentacji elektronicznej,
prowadzona przez holendersk¹ Szko³ê Archiwaln¹, Archivschule w Marburgu
i University College London. Wszystkie obecnie prowadzone kursy oferuj¹ tak¿e
studentom zajêcia dodatkowe, na których mog¹ oni pog³êbiæ swoj¹ znajomo�æ
tematu.

Zanim nowe technologie zajê³y nale¿ne im miejsce jako element kursów na-
uczania archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹, up³ynê³o nieco czasu. Im czê-
�ciej uwa¿a siê je tylko za odmienne �rodki przekazu, do których generalne pryncy-
pia archiwistyki przystaj¹ dok³adnie tak, jak do bardziej tradycyjnych form, tym
³atwiej bêdzie integrowaæ stare z nowym.

Przegl¹du nauczania archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹ w Wielkiej Bryta-
nii nie mo¿na by uznaæ za pe³ny bez kilku przemy�leñ dotycz¹cych przysz³o�ci tej
dyscypliny. Nie ma sensu podejmowaæ nowych zagadnieñ w ograniczonym cza-
sie trwania studiów podyplomowych. Istnieje sporo wyj�æ z tej sytuacji, np.:
drastyczne obciêcie liczby przedmiotów wyk³adanych obecnie na kursach, dodat-
kowe fundusze dla kadry naukowej i studentów, dziêki czemu kurs móg³by trwaæ
pe³nych 12 miesiêcy, a nawet wyd³u¿enie programu nauczania do 2 lat. Niezbêd-
ne jest ustalenie linii podzia³u miêdzy zagadnieniami podstawowymi, nauczanymi
jako element kwalifikacji zawodowych, i poruszanymi na szkoleniach dodatko-
wych, stanowi¹cych nieodzown¹ czê�æ ustawicznego kszta³cenia zawodowego.
Takie ustalenie sta³oby siê czê�ci¹ generalnego planu, obowi¹zuj¹cego wszystkie
instytucje kszta³c¹ce, równie¿ komercyjne, który nada³by porz¹dek strukturze na-
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uczania archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹ w Zjednoczonym Królestwie.
Struktura ta musia³aby te¿ staæ siê czê�ci¹ wiêkszej ca³o�ci, obejmuj¹cej poza ar-
chiwami tak¿e biblioteki i muzea, wykazuj¹c, ¿e w zakresie zarz¹dzania, interpre-
tacji, konserwacji i udostêpniania materia³ów pewne umiejêtno�ci s¹ wspólne dla
wszystkich tych instytucji i mog¹ byæ nauczane na ca³ym tym polu. Taka wizja
przysz³o�ci nie powsta³a w Wielkiej Brytanii zbyt szybko, ale widaæ ju¿ oznaki, ¿e
jej realizacja jest mo¿liwa.

T³umaczenie z angielskiego Tomasz Ga³¹zka

Helen F o r d e, Education of archivists in Great Britain – current transformations and
questions open to discussion. The education of archivists at postgraduate university studies in
England has over 150 years’ tradition. Archival courses are also conducted by commercial
training institutions and the Archival Society which is the association of professionals. The
article presents a historical outline of concepts of education and indicates factors which caused
changes in educational systems. The author identifies external factors currently affecting curri-
cula, including such phenomena as the competition between universities, government policy,
Associations of Archivists, or issues related to financing. She discusses educational plans and
problems connected with the implementation of curricula, as well as those relating to European
projects in the field of education: RECPRO, SOCRATES. As an issue of great significance, the
author indicates new technologies in education related to more and more widespread compute-
risation, such as e-records management, preservation of digital data, cataloguing programmes,
or the use of EAD (Encoded Archival Description).

Helen F o r d e, Formation des archivistes en Grande-Bretagne – transformations actuel-
les et questions à discuter. En Angleterre, la formation des archivistes dans le cadre d’études
universitaires post-diplômées c’est une tradition vieille de plus de 150 ans. Des cours offrant
des études en matières d’archives sont également proposés par des institutions de formation à
caractère commercial ainsi que par la Société d’archives, regroupant des professionnels. L’ar-
ticle présente un aperçu historique des conceptions de cette formation et mentionne les facteurs
ayant entraîné le changement des systèmes de formation. L’auteur distingue les facteurs exter-
nes, exerçant actuellement leur influence sur les programmes d’enseignement parmi lesquels
figurent, par exemple, les phénomènes liés à la compétitivité des divers établissements supérieurs,
la politique du gouvernement, les Associations des archivistes ou les questions de financement.
Y ont été discutés les plans d’enseignement et les problèmes liés à la réalisation des program-
mes, mais aussi ceux relatifs au lancement des entreprises paneuropéennes concernant les pro-
grammes d’enseignement RECPRO, SOCRATES. L’auteur a mentionné comme un problème
d’importance celui de nouvelles technologies dans les programmes d’enseignement, lié à la
vulgarisation de l’informatique, telles que la gestion de la documentation électronique, la con-
servation des données numériques, des logiciels dressant des catalogues ou le recours à l’EAD
(Encoded Archival Description).
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Õåëåí Ô î ð ä å, Îáó÷åíèå àðõèâèñòîâ â Âåëèêîáðèòàíèè � íûíåøíèå òðàíñôîðìàöèè
è ñïîðíûå âîïðîñû. Îáó÷åíèå àðõèâèñòîâ íà êóðñàõ äëÿ ëèö, èìåþùèõ âûñøåå
îáðàçîâàíèå èìååò â Âåëèêîáðèòàíèè áîëüøå 150 ëåò òðàäèöèè. Êóðñû àðõèâîâåäåíèÿ
âåäóò òàêæå êîììåð÷åñêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ à òàêæå Îáùåñòâî àðõèâèñòîâ, â êîòîðîì
îáúåäåíåíû ïðîôåññèîíàëû. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí èñòîðè÷åñêèé îáçîð êîíöåïöèè
îáðàçîâàíèÿ. Àâòîð óêàçûâàåò íà ôàêòîðû, êîòîðûå èçìåíèëè ñèñòåìó îáó÷åíèÿ.
Âíóòðåííèå ôàêòîðû ýòî íàïðèìåð ñîïåðíè÷åñòâî óíèâåðñèòåòîâ, ïîëèòèêà
ïðàâèòåëüñòâà, Îáùåñòâà àðõèâèñòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ïëàíû
îáó÷åíèÿ, ïðîáëåìû ñâÿçàíû ñ èõ ðåàëèçàöèåé à òàêæå îáùååâðîïåéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ â
ðàìêàõ ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ RECPRO, SOCRATES. Àâòîð âàæíîé ïðîáëåìîé ñ÷èòàåò íîâûå
òåõíîëîãèè â ïðîãðàììàõ îáó÷åíèÿ, ñâÿçàíû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîìïüþòåðíîé òåõíèêè,
êàê íàïðèìåð óïðàâëåíèå ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè, êîíñåðâàöèÿ öèôðîâûõ äàííûõ,
èëè ïðèìåíåíèå ïðîãðàììû EAD (Encoded Archival Description).
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Seminarium po�wiêcone kszta³ceniu archiwistów odby³o siê 3 VI 2002 r. w War-
szawie, z inicjatywy naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych. Z wyk³adem
seminaryjnym wyst¹pi³a prof. Helen Forde, wyk³adowca archiwistyki (od 1989 r.)
w Szkole Badañ Bibliotecznych, Archiwalnych i Informacji Naukowej (School of
Library, Archive and Information Studies) na Uniwersytecie Londyñskim. Prof.
H. Forde ukoñczy³a fakultet historii tego¿ uniwersytetu, nastêpnie uzyska³a tytu³
doktora nauk na Uniwersytecie Leicester. W latach 1993�1995 pe³ni³a funkcjê
przewodnicz¹cej Stowarzyszenia Archiwistów Brytyjskich, obecnie jest przewod-
nicz¹c¹ Komitetu ds. Przechowywania i Konserwacji Miêdzynarodowej Rady Ar-
chiwów, a tak¿e cz³onkiem kierownictwa Narodowego Biura ds. Przechowywa-
nia i Konserwacji Zjednoczonego Królestwa. Wiele lat pe³ni³a funkcjê szefa S³u¿b
Przechowywania i Konserwacji Archiwum Narodowego (Public Record Office).
Od 1996 r. jest wyk³adowc¹ na kursach i szkoleniach prowadzonych przez Euro-
pean Commission on Preservation and Access. Bierze udzia³ w wielu projektach
badawczych z zakresu archiwistyki. Dziêki uprzejmo�ci autorki drukujemy w ni-
niejszym tomie t³umaczenie tekstu jej wyst¹pienia podczas seminarium.

Seminarium zgromadzi³o licznych (ponad 50 osób) przedstawicieli o�rodków
akademickich. Reprezentowane by³y zarówno kierunki archiwistyczne, jak i bi-
bliologiczne oraz informacji naukowej. Na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e na se-
minarium przybyli przedstawiciele m³odych uczelni pañstwowych i szkó³ niepu-
blicznych, tak¿e tych, które dopiero planuj¹ otwarcie specjalizacji archiwalnej.
Ponadto w�ród s³uchaczy obecni byli wyk³adowcy o�rodków kursów kancelaryj-
no-archiwalnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Otwieraj¹c seminarium, doc. Daria Na³êcz, naczelny dyrektor archiwów pañ-
stwowych, sformu³owa³a podstawowe problemy zwi¹zane ze wspó³czesnym
kszta³ceniem archiwistów. Przede wszystkim wskaza³a na cele kszta³cenia wy-
nikaj¹ce z potrzeb unowocze�nienia zawodu archiwisty. System edukacji archi-
wistów powinien zapewniaæ multidyscyplinarno�æ wykszta³cenia, ³¹cz¹c jedno-
cze�nie teoriê archiwaln¹ z nabywaniem umiejêtno�ci praktycznych. Na obec-
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nym rynku pracy absolwentów archiwistyki obserwuje siê coraz wiêksze zapo-
trzebowanie ze strony archiwów zak³adowych na odpowiednio wykszta³con¹
kadrê. Trzeba podkre�liæ, ¿e zmieni³ siê charakter i potrzeby u¿ytkowników ar-
chiwów pañstwowych: archiwa historyczne zosta³y w³¹czone w system us³ug
�wiadczonych w spo³eczeñstwie informacyjnym, co generalnie jest zjawiskiem
pozytywnym. Zmiany te powoduj¹, i¿ trzeba zweryfikowaæ tre�ci kszta³cenia
archiwistów o sprawy zwi¹zane z nowoczesnymi technologiami informacji i ko-
munikacji. Z zagadnieniem tym wi¹¿e siê wa¿na kwestia, jak¹ jest zapewnienie
ró¿norodnych pod wzglêdem organizacyjnym form kszta³cenia i dokszta³cania
archiwistów. Jednocze�nie o�rodki akademickie powinny pe³niæ funkcjê inte-
lektualnego i naukowego zaplecza dla rozwoju archiwistyki jako dyscypliny
naukowej i praktycznej umiejêtno�ci. Ten ostatni zakres wi¹za³by je wyra�nie
z potrzebami archiwów pañstwowych. Zwróci³a uwagê na konkretne potrzeby
w dziedzinie edukacji archiwistów, zaliczaj¹c do nich kszta³cenie ustawiczne
archiwistów archiwów pañstwowych czy te¿ wizyty kadry nauczaj¹cej na naj-
lepszych uczelniach zagranicznych, co pozwala³oby nie tyle kopiowaæ obce
modele kszta³cenia, lecz adaptowaæ najlepsze rozwi¹zania zagraniczne do po-
trzeb i warunków krajowych. Nowe zadania i wyzwania stoj¹ce przed archiwa-
mi oznaczaj¹ nowe zadania i wyzwania przed edukacj¹ archiwistów. Podczas
dyskusji seminaryjnej poruszono kilka zagadnieñ wa¿nych z perspektywy pol-
skiej.

Zwi¹zek nauczania wspó³czesnej archiwistyki z nauczaniem historii

Punktem odniesienia sta³ siê model brytyjski, w którym zbalansowany jest udzia³
historii i innych dziedzin w tre�ciach nauczania archiwistyki. Celem kszta³cenia
archiwistów w Wielkiej Brytanii, jak podkre�li³a H. Forde, jest to, aby mogli oni
sprawnie funkcjonowaæ w swoich �rodowiskach pracy. Dlatego czêstokroæ pod-
staw¹ nauczania archiwistyki nie jest historia, lecz wiedza o dokumencie. Na tym
tle uwidoczni³y siê dwa odmienne podej�cia do tego zagadnienia, wyra¿one przez
przedstawicieli polskiego �rodowiska akademickiego. Z jednej strony podkre�la-
no konieczno�æ nauczania archiwistyki w ramach wydzia³ów historycznych
i w zwi¹zku z histori¹. Wspó³czesny �mened¿er�, zarz¹dzaj¹cy dokumentacj¹,
powinien zdawaæ sobie sprawê, ¿e tworzy �ród³o historyczne, st¹d te¿ podstaw¹
wykszta³cenia archiwistów powinna byæ historia. Zwolennicy takiego pogl¹du
uwa¿aj¹, ¿e nie nale¿y dopu�ciæ do przejêcia nauczania archiwistyki na innych
kierunkach kszta³cenia. Z drugiej strony w zakres archiwistyki wchodz¹ nowo-
czesne technologie wytwarzania i zarz¹dzania dokumentacj¹; nie jest to jednak¿e
archiwistyka historyczna. Bardzo bliski zwi¹zek archiwistyki z histori¹ w Polsce
zosta³ ugruntowany tradycj¹, tzn. praktyk¹ dziewiêtnastowieczn¹. Kryterium na-
uczania wspó³czesnej archiwistyki powinno staæ siê dobre przygotowanie zawo-
dowe absolwentów do pracy z nowoczesnymi technologiami.
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Formy organizacyjne i jako�æ kszta³cenia archiwistów

Brytyjski model podyplomowego kszta³cenia archiwistów spotka³ siê z du¿ym
zainteresowaniem uczestników seminarium. W dyskusji zwrócono uwagê, i¿ rów-
nie¿ uniwersytety polskie maj¹ do�wiadczenie w podyplomowym kszta³ceniu archi-
wistów. Podkre�lono, i¿ dobr¹ praktyk¹, godn¹ przeniesienia do polskich warun-
ków, jest powierzanie nauczania na studiach podyplomowych specjalistom z ró¿-
nych dziedzin, tak¿e specjalistom spoza szkó³ wy¿szych. Przysz³o�æ nauczania
archiwistyki w Polsce zawiera siê, jak trafnie uj¹³ to jeden z uczestników, w wie-
lo�ci form kszta³cenia. Podtrzymuj¹c ten model, mo¿na zaspokoiæ wiêcej potrzeb.
Zg³oszono propozycjê, aby wzorem Wielkiej Brytanii tak¿e w Polsce powo³aæ
komisjê oceniaj¹c¹ programy nauczania specjalizacji archiwalnych, prowadzo-
nych przez ró¿ne uczelnie.

Finansowanie kszta³cenia archiwistów i perspektywy ich zatrudnienia

Dyskusja nad tym zagadnieniem pokaza³a, i¿ w Polsce, odmiennie ni¿ w Wiel-
kiej Brytanii, brak jest miarodajnych danych lub badañ nad struktur¹ rynku za-
trudnienia dla archiwistów i potrzebami w tym zakresie. Prof. H. Forde, odpowia-
daj¹c na liczne pytania uczestników seminarium dotycz¹ce zwi¹zku pomiêdzy
rynkiem pracy i jego wymaganiami a kszta³ceniem archiwistów, wskaza³a na �ci-
s³¹ zale¿no�æ miêdzy tymi dwoma aspektami. Z kolei dyrektor D. Na³êcz, odno-
sz¹c siê do sytuacji w Polsce, stwierdzi³a, i¿ rynek pracy dla archiwistów wy-
kszta³conych tradycyjnie jest niewielki. S¹ oni bowiem przygotowani do pracy
historyka-archiwisty, g³ównie w archiwach pañstwowych, dysponuj¹cych niewielk¹
liczb¹ miejsc zatrudnienia. Stosunkowo du¿e na tym tle jest zapotrzebowanie na
pracowników maj¹cych wykszta³cenie w nowoczesnych dziedzinach archiwisty-
ki, takich jak zarz¹dzanie dokumentacj¹ i informacj¹, technologie komunikacji
itp. Fakt ten powinien staæ siê istotnym czynnikiem zmian w dziedzinie edukacji
archiwistów w Polsce.

W podsumowaniu seminarium naczelna dyrektor archiwów pañstwowych za-
chêci³a �rodowisko naukowe do szerokiej dyskusji nad problemami wspó³czesne-
go kszta³cenia archiwistów w Polsce. Archiwa pañstwowe bêd¹ chêtnie w tej dys-
kusji uczestniczy³y, stwarzaj¹c dla niej w miarê swoich mo¿liwo�ci platformê
organizacyjn¹.
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Ewa R o s o w s k a, Warsaw Seminar on contemporary trends in education of archivists
throughout the world. A seminar devoted to problems of education on archives in view of
changes in the profession of an archivist in the contemporary environment was held at the
initiative of the General Director of State Archives on 3 June 2002 in Warsaw. Ms. Helen
Forde, a lecturer of archive sciences at the School of Library, Archive and Information Studies
of the London University presented a lecture during the seminar. The article refers to some
most important issues discussed in Ms. Forde’s lecture. Furthermore, it reports on the proce-
edings of the seminar, characterises the participants and their most significant statements. It
also provides information on the British model of postgraduate studies in respect of two aspects:
organisational forms and forms of financing as well as employment prospects for graduates.

Ewa R o s o w s k a, Séminaire de Varsovie au sujet des tendances contemporaines en
matière de la formation des archivistes dans le monde. Le 3 VI 2002, sur l’initiative du Direc-
teur général des Archives d’État, s’est tenue à Varsovie un séminaire consacré aux problèmes
d’éducation des archivistes face aux changements que ce métier connaît dans le monde contem-
porain. Mme Helen Forde, enseignant d’archivistique à l’École de la recherche en bibliothéco-
nomie, archives et information scientifique (School of Library, Archive and Information Stu-
dies) de l’Université de Londres a présenté une conférence au cours du séminaire. L’article
renoue avec les plus importants aspects du texte de H. Forde. En outre, cette relation du déro-
ulement du séminaire caractérise les participants, les énoncés plus importants. Il rapproche le
modèle britannique de formation post-diplôme pour ce qui est de deux de ces aspects: formes
d’organisation ainsi que financement de la formation et perspectives d’emploi des diplômés.

Ýâà Ð î ñ î â ñ ê à, Âàðøàâñêèé ñåìèíàð ê âîïðîñó ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèè îáó÷åíèÿ
àðõèâèñòîâ â ìèðå. Ïî èíèöèàòèâå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ
3 VI 2002 ã. ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð, êîòîðîãî òåìîé ÿâëÿëñÿ âîïðîñ îáó÷åíèÿ àðõèâèñòîâ ïîñëå
ïåðåìåí, ïîä êîòîðûå ïîäïàäàåò ïðîôåññèÿ àðõèâèñòà â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ñåìèíàðñêèé
äîêëàä ïðåäñòàâèëà Õåëåí Ôîðäå, ïðåïîäàâàòåëü àðõèâîâåäåíèÿ â Øêîëå áèáëèîòå÷åñêèõ,
àðõèâíûõ è èíôîðìàöèîííûõ èññëåäîâàíèé (School of Library, Archive and Information
Studies) â Ëîíäîíñêîì óíèâåðñèòåòå. Ñòàòüÿ íàâÿçûâàåò ê ãëàâíûì ìîòèâàì òåêñòà Õ.
Ôîðäå. Êðîìå òîãî äàåò ñîîáùåíèå î õîäå ñåìèíàðèÿ, î ëè÷íîì ñîñòàâå ó÷àñòíèêîâ,
î âàæíåéøèõ çàÿâëåíèÿõ. Ïðèáëèæàåò äâà àñïåêòà áðèòàíñêîé ìîäåëè îáó÷åíèÿ ëèö
èìåþùèõ âûñøåå îáðàçîâàíèå: 1) îðãàíèçàöèîííûå ôîðìû, 2) ôèíàíñèðîâàíèå îáó÷åíèÿ
è ïåðñïåêòèâû çàíÿòíîñòè âûïóñêíèêîâ.
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LUBELSKA DYSKUSJA O POTRZEBIE I MO¯LIWO�CIACH
UTWORZENIA NA STUDIACH WY¯SZYCH KIERUNKU
�ARCHIWISTYKA I ZARZ¥DZANIE DOKUMENTACJ¥�

W dniu 23 V 2002 r. w gmachu Biblioteki G³ównej UMCS w Lublinie odby³o
siê spotkanie kierowników zak³adów archiwistyki oraz szefów specjalno�ci archi-
wistycznych, prowadzonych w ramach studiów historycznych na wy¿szych uczel-
niach w Polsce. Celem spotkania by³o podjêcie dyskusji nad potrzeb¹, mo¿liwo-
�ciami oraz trybem uczynienia z archiwistyki samodzielnego kierunku studiów
wy¿szych.

Wprowadzeniem do dyskusji by³o wyst¹pienie prof. Krzysztofa Skupieñskie-
go, kierownika Zak³adu Archiwistyki UMCS. Zwróci³ on uwagê na zmiany za-
chodz¹ce we wspó³czesnym �wiecie, zw³aszcza za� na formowanie siê spo³eczeñ-
stwa informacyjnego, z czym zwi¹zane s¹ nowe wyzwania edukacyjne. Chodzi tu
g³ównie o powstawanie nowych zawodów, co powinno znale�æ odzwierciedlenie
tak¿e w programach kszta³cenia. W zwi¹zku z powy¿szym K. Skupieñski posta-
wi³ pytanie, czy obecne programy kszta³cenia archiwistów na polskich uczelniach
wy¿szych wychodz¹ naprzeciw omawianym potrzebom edukacyjnym. W tym
kontek�cie poinformowa³, ¿e zak³ady archiwistyki z trzech o�rodków uniwersy-
teckich, a mianowicie UMK w Toruniu, UMCS w Lublinie oraz UAM w Pozna-
niu, porozumia³y siê w sprawie podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia
nowego kierunku studiów, jakim bêdzie �Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumenta-
cj¹�. Prezentacji tych programów1  oraz dyskusji nad ich za³o¿eniami po�wiêcone
zosta³o omawiane spotkanie.

Zak³ad Archiwistyki UMCS przedstawi³ propozycjê �Minimalnych wyma-
gañ programowych dla studiów magisterskich na kierunku archiwistyka i za-
rz¹dzanie dokumentacj¹�2. Podczas piêcioletnich studiów magisterskich ogól-
na liczba zajêæ wyniesie ok. 2600 godzin dydaktycznych, w tym 1365 godzin

1 Podczas spotkania propozycje programu kierunku �Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹� za-
prezentowali tylko przedstawiciele UMK w Toruniu i UMCS w Lublinie.

2 G³ówne za³o¿enia programu omówi³ prof. K. Skupieñski; tekst projektu rozdano uczestnikom spo-
tkania.
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okre�lonych w minimum programowym. Pozosta³e 1235 godzin zostanie prze-
znaczone na realizacjê w³asnej koncepcji programowej przez wydzia³y i in-
stytuty. W ramach minimum programowego realizowane bêdzie 330 godzin
dydaktycznych przedmiotów kszta³cenia ogólnego oraz 1035 godzin przed-
miotów podstawowych i kierunkowych. W�ród tych ostatnich bêdzie historia
(od staro¿ytnej do XX w. � ³¹cznie 225 godz.), historia ustroju Polski (120
godz.), wstêp do badañ historycznych (30 godz.), nauki pomocnicze historii
(30 godz.), przedmioty z zakresu archiwistyki, w tym metodyka i teoria archi-
walna (³¹cznie 165 godz.), podstawy informacji naukowej (30 godz.), podsta-
wy informatyki i jej zastosowania w archiwach i kancelariach (60 godz.), in-
formacja w zarz¹dzaniu (15 godz.), zarz¹dzanie dokumentacj¹ wspó³czesn¹
i zastosowania informatyki w tej dziedzinie � dokument elektroniczny (60
godz.), zarz¹dzanie archiwami (15 godz.) oraz prawo i postêpowanie admini-
stracyjne z prawem archiwalnym (45 godz.). Pozosta³e 240 godzin przewi-
dziano na wyk³ad monograficzny, proseminarium oraz seminarium magister-
skie. W za³o¿eniu twórców projektu kierunku �Archiwistyka i zarz¹dzanie do-
kumentacj¹� jego absolwent ma zdobyæ wykszta³cenie z zakresu historii po-
wszechnej i historii Polski, pog³êbione o znajomo�æ historii ustroju admini-
stracyjnego i prawnego na ziemiach polskich. Ponadto ma on osi¹gn¹æ grun-
town¹ i wszechstronn¹ wiedzê w dziedzinie archiwistyki, zw³aszcza za� teorii
i metodyki archiwalnej. Uzupe³nieniem tego bêdzie wiedza o dokumencie tra-
dycyjnym i elektronicznym, a tak¿e znajomo�æ zasad gromadzenia i opraco-
wywania dokumentów, niezale¿nie od ich rodzaju i formy. Kolejnym sk³adni-
kiem wiedzy zdobytej przez absolwenta archiwistyki bêdzie znajomo�æ zasad
i technik zarz¹dzania dokumentacj¹ (records management) i informacj¹ we
wspó³czesnych kancelariach. W �cis³ym zwi¹zku z powy¿szym pozostawaæ
bêdzie znajomo�æ wybranych zagadnieñ z teorii informacji, informatyki i in-
formacji naukowej. Uzupe³nieniem tej wiedzy bêd¹ podstawowe wiadomo�ci
z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa archiwalnego, w stopniu umo¿-
liwiaj¹cym pe³nienie funkcji urzêdniczych. Scharakteryzowano podstawowe
sk³adniki wiedzy, jak¹ uzyska absolwent kierunku �Archiwistyka i zarz¹dza-
nie dokumentacj¹� na UMCS. Bêdzie ona mog³a byæ w znacz¹cym stopniu
poszerzona o wiedzê uzupe³niaj¹c¹, zdobyt¹ poprzez uczestnictwo w zajêciach
specjalizacyjnych, np. specjalizacji historyczno-archiwistycznej, zarz¹dzania
dokumentacj¹ wspó³czesn¹, bibliotekarsko-muzealniczej, dokumentalistycznej,
redaktorsko-edytorskiej czy komunikacji spo³ecznej. Dziêki tak szerokiej ofer-
cie absolwent archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹ bêdzie móg³ znale�æ
zatrudnienie w archiwach (nie tylko pañstwowych), bibliotekach, muzeach,
wydawnictwach naukowych, kancelariach urzêdów i instytucji, uzyska te¿ ogól-
ne kwalifikacje do pe³nienia funkcji urzêdniczych.

Kolejnym g³osem w dyskusji by³a prezentacja projektu programu kierunku
�Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹� opracowanego w Zak³adzie Archiwi-



115LUBELSKA DYSKUSJA O POTRZEBIE I MO¯LIWO�CIACH UTWORZENIA NA STUDIACH...

styki UMK w Toruniu3. Jego uk³ad i zawarto�æ s¹ pochodn¹ do�wiadczeñ zdoby-
tych w kszta³ceniu archiwistów w uczelniach polskich, zw³aszcza za� w UMK
w Toruniu, maj¹cym w tym zakresie 50 lat tradycji. Autorzy projektu wyszli z za-
³o¿enia, ¿e obecny program specjalno�ci archiwistycznej na kierunku �Historia�
osi¹gn¹³ stan uniemo¿liwiaj¹cy jego dalszy rozwój. Bêdzie on mo¿liwy dopiero
po usamodzielnieniu siê archiwistyki i utworzeniu z niej odrêbnego kierunku stu-
diów. Projekt programu �Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹� opracowany
w UMK uwzglêdnia �wiatowe tendencje rozwoju wspó³czesnej archiwistyki
i kszta³cenia archiwistów, jak równie¿ tre�ci programów kszta³cenia z zakresu
administracji, zarz¹dzania i marketingu oraz bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej. Program obejmuje 2640 godzin dydaktycznych, w tym przedmioty
obowi¹zkowe dla wszystkich studentów obejm¹ 1950 godzin, za� pozosta³e 690
godzin przewidziano na specjalno�ci (do wyboru), �Archiwistykê� oraz �Zarz¹-
dzanie dokumentacj¹ i informacj¹�.

G³ównym za³o¿eniem programu jest chêæ przekazania absolwentom wiedzy
ogólnohistorycznej oraz podstawowych informacji z zakresu informatyki i pra-
wa administracyjnego. Dziêki takiej formacji absolwent archiwistyki i zarz¹-
dzania dokumentacj¹ bêdzie móg³ wykonywaæ zarówno zawód archiwisty, jak
i urzêdnika.

W trakcie piêcioletnich studiów magisterskich w�ród przedmiotów ogólnych,
obowi¹zkowych dla wszystkich studentów archiwistyki i zarz¹dzania dokumen-
tacj¹, znajd¹ siê: historia (od staro¿ytnej do wspó³czesnej � ³¹cznie 360 godz.),
wstêp do badañ historycznych (30 godz.), metodologia historii i archiwistyki (30
godz.), nauki pomocnicze historii (30 godz.), historia ustroju ziem polskich (150
godz.), przedmioty z zakresu archiwistyki (³¹cznie 270 godz.), informatyka oraz
informacja archiwalna i naukowa (³¹cznie 150 godz.), prawo administracyjne i ar-
chiwalne (90 godz.), zarz¹dzanie dokumentacj¹ wspó³czesn¹ (30 godz.), zarz¹-
dzanie archiwami (30 godz.), proseminarium (60 godz.) i seminarium magister-
skie (120 godz.), historia filozofii (30 godz.), lektoraty jêzyka ³aciñskiego (120
godz.) i jêzyków nowo¿ytnych4 (³¹cznie 360 godz.) oraz wychowanie fizyczne
(90 godz.).

Dodatkowo studenci wybieraj¹cy jedn¹ z dwu wspomnianych specjalno�ci bêd¹
poszerzaæ sw¹ wiedzê o przedmioty kierunkowe. Zajêcia w ramach specjalno�ci
bêd¹ odbywaæ siê przez 8 semestrów (od II do V roku studiów). Tak wiêc na
specjalno�ci archiwistycznej bêd¹ to dodatkowo: nauki pomocnicze historii (60
godz.), ³acina �redniowieczna (60 godz.), paleografia ³aciñska (90 godz.), pale-
ografia ruska i neografia rosyjska (90 godz.), neografia niemiecka (90 godz.), kan-

3 Omówiono na podstawie tekstu referatu W. Chor¹¿yczewskiego i W. Kwiatkowskiej, �Projekt pro-
gramu kierunku archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹�.

4 W ramach specjalno�ci �archiwistyka� obowi¹zywaæ bêd¹ jezyki niemiecki i rosyjski, za� na spe-
cjalno�ci �zarz¹dzanie dokumentacj¹ i informacj¹� jêzyk angielski i drugi jêzyk, wybrany przez stu-
denta.
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celarie i opracowanie akt staropolskich (90 godz.), kancelarie i opracowanie akt
spraw (zw³aszcza kancelarii pruskiej � 60 godz.), opracowanie dokumentacji nie-
aktowej (30 godz.), edytorstwo �róde³ historycznych (60 godz.). Natomiast w ra-
mach specjalno�ci zarz¹dzanie dokumentacj¹ i informacj¹ znajd¹ siê przedmioty
z zakresu metod zarz¹dzania (60 godz.), kancelarii wspó³czesnej (60 godz.), ro-
dzajów wspó³czesnej dokumentacji (60 godz.), teorii selekcji archiwalnej (30 godz.),
tworzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych (60 godz.), nadzoru archiwal-
nego i archiwum zak³adowego (³¹cznie 60 godz.), teorii informacji (30 godz.),
systemów informatycznych i komputerowych systemów zarz¹dzania dokumenta-
cj¹ (³¹cznie 60 godz.), jêzyków informacyjno-wyszukiwawczych (60 godz.), me-
todyki sporz¹dzania publikacji informacyjnych (30 godz.), wyszukiwania i zarz¹-
dzania informacj¹ w archiwalnych systemach informacyjnych (³¹cznie 60 godz.),
digitalizacji zbiorów archiwalnych (30 godz.) oraz dokumentu elektronicznego
i archiwów elektronicznych (30 godz.). Uzupe³nieniem programu obydwu spe-
cjalno�ci bêd¹ wyk³ady i konwersatoria monograficzne (60 godz.). Oprócz przy-
gotowania teoretycznego studenci zdobywaæ bêd¹ tak¿e wiedzê praktyczn¹, dziê-
ki obowi¹zkowym praktykom I stopnia (archiwalna lub kancelaryjna) i II stopnia
(archiwalna), trwaj¹cym po 3 tygodnie ka¿da.

Po zapoznaniu siê z charakterystyk¹ projektowanych programów studiów na
kierunku �Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹�, zw³aszcza za� szczegó³o-
wo omówionego projektu opracowanego w Zak³adzie Archiwistyki UMK w To-
runiu, zebrani przyst¹pili do dyskusji. Dominowa³y g³osy przychylne wobec za-
prezentowanych projektów, choæ jednocze�nie sceptycznie oceniono mo¿liwo�ci
ich realizacji. Podkre�lano te¿ potrzebê utrzymania �cis³ego zwi¹zku archiwistyki
z histori¹. Niezale¿nie od tego zg³oszono wiele uwag i w¹tpliwo�ci. Prowadz¹cy
obrady prof. Stanis³aw Sierpowski (UAM Poznañ) zwróci³ uwagê na problem
zwi¹zany z nazw¹ nowego kierunku. Podkre�li³ on, ¿e nadanie mu nazwy �Archi-
wistyka� ograniczy mo¿liwo�ci znalezienia zatrudnienia przez jego absolwentów,
bowiem dla wspó³czesnych potrzeb zawodowych wa¿na jest dwukierunkowo�æ
odbytych studiów. Podobn¹ opiniê wyrazi³a prof. Bo¿ena Wyrozumska (UJ),
podkre�laj¹c, ¿e kierunek archiwistyka jest z³¹ propozycj¹ dla studentów, bo jego
absolwenci mog¹ mieæ k³opoty ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym za-
wodzie.

Na mankamenty programu zaproponowanego przez swych m³odszych kole-
gów zwróci³ uwagê prof. Andrzej Tomczak (UMK Toruñ). Jego zdaniem s¹ one
zwi¹zane g³ównie z niebezpieczeñstwem zawê¿enia edukacji archiwisty do
przedmiotów zawodowych. Podkre�li³, ¿e edukacja uniwersytecka nie mo¿e ogra-
niczaæ siê do kszta³cenia tylko w okre�lonym zawodzie. Uniwersytet kszta³ci bo-
wiem w kierunkach ogólnych, przez co formowana jest warstwa inteligencji.
W ten sposób studenci zdobywaj¹ formacjê intelektualn¹, za� zdobyt¹ wiedzê mog¹
pó�niej wykorzystywaæ w ró¿nych zawodach, np. absolwent historii mo¿e byæ
nauczycielem, archiwist¹, bibliotekarzem itd.
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Prof. Józef Szymañski (UMCS Lublin) zauwa¿y³, ¿e sprawa utworzenia kie-
runku �Archiwistyka� nie bêdzie mog³a byæ zrealizowana z powodu trudno�ci
w spe³nieniu wymogu formalnego nak³adanego przez ustawê o szkolnictwie
wy¿szym, a mianowicie zgromadzenia 8 samodzielnych pracowników naukowych.
W zwi¹zku z tym postawi³ pytanie, w ilu uniwersytetach w Polsce bêdzie mo¿na
powo³aæ kierunek �Archiwistyka�? W tym kontek�cie stwierdzi³, ¿e obecnie ist-
nieje jedynie mo¿liwo�æ tworzenia studiów licencjackich (zawodowych), bo w ich
przypadku istnieje wymóg zatrudnienia tylko jednego profesora. Bêd¹ one mog³y
byæ prowadzone w wy¿szych szko³ach zawodowych.

Przedstawiciele kilku o�rodków uniwersyteckich (KUL, UWM w Olsztynie,
Uniwersytet Gdañski) wskazywali na trudno�ci kadrowe stoj¹ce na przeszkodzie
utworzenia kierunku �Archiwistyka�. Prof. Stanis³aw Olczak (KUL) stwierdzi³,
¿e z tego powodu na KUL nie mo¿e powstaæ kierunek �Archiwistyka� (obecnie
w ramach kierunku �Historia� prowadzone s¹ 3 specjalizacje: archiwalna, peda-
gogiczna i bibliotekarska). Zauwa¿y³ te¿, ¿e studia licencjackie nie s¹ rozwi¹za-
niem dla kszta³cenia archiwistów. Jest to zaledwie pó³�rodek, bowiem absolwenci
studiów licencjackich chc¹ kontynuowaæ naukê na studiach magisterskich.

Prof. Maria Koczerska (UW) poinformowa³a, ¿e obecnie na Uniwersytecie
Warszawskim w ramach kierunku �Historia� prowadzone s¹ 3 specjalizacje, dla-
tego nie ma mo¿liwo�ci wprowadzania nowego kierunku �Archiwistyka�. W ra-
mach istniej¹cej specjalizacji bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jest miejsce
na wprowadzenie archiwistyki, jako specjalizacji archiwistycznej poszerzonej
o zarz¹dzanie informacj¹. Realizacja tych planów powinna rozpocz¹æ siê za 2 lata,
bo ju¿ zawarto porozumienie w tej sprawie miêdzy instytutami historii i biblio-
tekoznawstwa.

Nieco inny charakter mia³a uwaga zg³oszona przez prof. Edwarda Ko³odzieja
(UMCS; Archiwum Akt Nowych), który stwierdzi³, i¿ bardzo trudny program stu-
diów archiwalnych mo¿e zniechêciæ do ich wyboru ewentualnych kandydatów na
studia. W konsekwencji mo¿e powstaæ k³opot z naborem wymaganej liczby stu-
dentów. Zauwa¿y³ te¿, ¿e program kierunku �Archiwistyka� jest przeci¹¿ony
przedmiotami historycznymi. W konkluzji uzna³, ¿e optymalnym rozwi¹zaniem
bêdzie utworzenie podyplomowych studiów archiwistyki.

Dr Andrzej Biernat, dyrektor generalny NDAP, przedstawi³ spojrzenie na oma-
wiane zagadnienie z punktu widzenia centralnej administracji archiwalnej. Pod-
kre�laj¹c potrzebê zagwarantowania kadr dla archiwów (nie tylko pañstwowych),
zwróci³ uwagê na przemiany zachodz¹ce obecnie w systemach dokumentowania
rzeczywisto�ci. Omówi³ projekt nowej ustawy archiwalnej (prawa archiwalnego),
w której przewidziano przyjêcie okre�lenia zawodu archiwisty. Takie usytuowa-
nie prawne tego zawodu bêdzie mia³o istotne znaczenie dla procesu kszta³cenia
archiwistów. Zwracaj¹c uwagê na stosunkowo p³ytki rynek zatrudnienia archiwi-
stów w archiwach historycznych, podkre�li³, ¿e jednocze�nie powstaj¹ nowe kie-
runki wykorzystywania zawodowego archiwistów. Wynika to z zapotrzebowania
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stawianego przez spo³eczeñstwo informacyjne. W takim aspekcie archiwistyka
bêdzie mia³a mniej �cis³y zwi¹zek z histori¹, bowiem przeniesie siê on na zwi¹zki
z dziedzinami zarz¹dzania dokumentacj¹. Przeobra¿enia te wymusz¹ zmiany w sys-
temach kszta³cenia archiwistów. Powstanie tu zatem miejsce na nowe formy kszta³-
cenia. Powinien to byæ jednak nie tyle kierunek �Archiwistyka�, ale raczej forma
kszta³cenia miêdzywydzia³owego lub miêdzyinstytutowego, prowadzonego w ra-
mach jednej uczelni wy¿szej. W tego typu miêdzywydzia³owych studiach z za-
kresu zarz¹dzania wiedz¹ i dokumentacj¹ braliby udzia³ nie tylko historycy, ale
tak¿e przedstawiciele innych dyscyplin pokrewnych. Powstanie tego typu miê-
dzyinstytutowego studium zarz¹dzania wiedz¹ i dokumentacj¹ planowane jest na
Uniwersytecie Warszawskim.

Ustosunkowuj¹c siê do tej wypowiedzi, A. Tomczak stwierdzi³, ¿e NDAP chy-
ba nie do koñca u�wiadamia sobie, do czego maj¹ s³u¿yæ archiwa. Podkre�li³, ¿e
ich celem jest przechowanie pamiêci o dawnych czasach na trwa³ym no�niku,
z mo¿liwo�ci¹ przekazywania i odszukania informacji. Temu celowi wiêc powi-
nien byæ podporz¹dkowany program kszta³cenia archiwistów.

Dr Wies³awa Kwiatkowska (UMK) zauwa¿y³a, ¿e je�li archiwistyka nadal bê-
dzie traktowana jako specjalizacja zwi¹zana z kierunkiem �Historia�, to bêdzie ona
wyk³adana w formie �tradycyjnej�. W konsekwencji wyniknie gro�ba przejêcia w bli-
skiej przysz³o�ci nauczania archiwistyki i zarz¹dzania dokumentacj¹ przez wydzia-
³y zarz¹dzania i administracji wy¿szych uczelni ekonomicznych lub wy¿szych szkó³
administracji. Dlatego te¿ tradycyjny ju¿ zwi¹zek archiwistyki z histori¹ mo¿e byæ
utrzymany jedynie przez wyodrêbnienie archiwistyki z kierunku �Historia� i utwo-
rzenie nowego kierunku �Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹�.

Pomimo licznych g³osów i uwag krytycznych padaj¹cych podczas dyskusji,
ogólnie dominowa³y przychylne oceny przedstawionego projektu. Dyskutanci
uznali go za wa¿ny krok w stronê utworzenia w przysz³o�ci kierunku �Archiwi-
styka i zarz¹dzanie dokumentacj¹�. Na przeszkodzie do jego rych³ej realizacji stoj¹
jednak¿e k³opoty kadrowe wielu uczelni wy¿szych. Jak zaznaczyli pomys³odaw-
cy projektu, obecnie jedynie trzy uniwersytety s¹ w stanie poczyniæ kroki zmie-
rzaj¹ce do utworzenia kierunku �Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹�. Dla
pozosta³ych uniwersytetów dobrym rozwi¹zaniem by³oby rozwijanie specjaliza-
cji archiwalnej funkcjonuj¹cej ju¿ w ramach kierunku �Historia�. Inn¹ drog¹ za-
mierza natomiast pod¹¿yæ Uniwersytet Warszawski, na którym �Archiwistyka i za-
rz¹dzanie dokumentacj¹� bêd¹ realizowane w ramach wspó³dzia³ania miêdzyin-
stytutowego lub miêdzywydzia³owego.

Oceniaj¹c projekty kierunku �Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹�,
opracowane przez pracowników zak³adów archiwistyki UMCS i UMK, nale¿y
zwróciæ uwagê na zachodz¹ce miêdzy nimi ró¿nice w liczbie godzin dydaktycz-
nych, w tym zw³aszcza liczbie godzin przedmiotów kierunkowych. Jak siê wyda-
je, autorzy tych projektów za bardzo bazowali na programie kierunku �Historia�,
st¹d te¿ przedmioty z zakresu historii (poczynaj¹c od staro¿ytno�ci) wyra�nie w nich
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dominuj¹. Dostrzegaj¹c potrzebê utrzymania �cis³ego zwi¹zku archiwistyki z hi-
stori¹, podkre�liæ trzeba, ¿e w programie kierunku �Archiwistyka� powinny zna-
le�æ siê wyk³ady jedynie z tych dzia³ów (okresów) historii, z których pochodz¹
dokumenty znajduj¹ce siê w zasobie archiwów polskich. Zaoszczêdzone w ten
sposób godziny powinny zostaæ wykorzystane do poszerzenia liczby godzin przed-
miotów kierunkowych z archiwistyki b¹d� zarz¹dzania dokumentacj¹.

Uwagi te nie umniejszaj¹ znaczenia, jakie ma propozycja projektu nowego kie-
runku �Archiwistyka i zarz¹dzanie dokumentacj¹�. Nale¿y j¹ bowiem uznaæ za
wa¿ny etap w d¹¿eniu do zreformowania systemu kszta³cenia archiwistów pol-
skich.

Jacek K r o c h m a l, Discussion in Lublin on the need and possibilities of creating the
field of studies „Archive Sciences and Record Management” at higher education institutions.
A meeting of heads of archive sciences institutes and heads of archive sciences studies organi-
sed within faculties of history at Polish universities was held on 23 May 2002 at the Chief
University Library in Lublin. The goal of the meeting was to take up discussion on the need,
possibilities and procedures to make archive sciences an independent field of higher studies.
Problems with the personnel faced by many universities, however, constitute an obstacle je-
opardising prompt implementation of new plans. According to the authors of the project, only
three universities are capable of making efforts to establish a new field of studies in „Archive
Sciences and Record Management”. As for the remaining universities, it seems a good solution
to develop archival specialisation existing within the field of studies: „History”. The Warsaw
University plans to follow another solution, i.e. providing studies in archive sciences and re-
cord management within the frames of inter-institutional or inter-faculty co-operation.

While evaluating the projects of a new field of studies: „Archive Sciences and Record
Management” as prepared by the employees of the Institutes of Archive Sciences at Maria
Curie Sk³odowska University and Nicolaus Copernicus University, one should first of all pay
attention to differences between those projects in the number of didactic hours, in particular,
the number of hours of studies in majors. It seems that the authors of those projects referred too
much to the curriculum of studies in history, as subjects related to history (starting from ancient
times) clearly prevail. Being aware of the need to maintain close relation between archive
sciences and history, it should be emphasised that the curriculum of studies in „Archive Scien-
ces” should include lectures only in those sections (periods) of history which are relevant in
view of the origin of documents preserved within the holdings of Polish archives. Hours of
studies thus saved should be used to increase the number of hours of studies in majors, such as
archive sciences and record management.

The above comments do not diminish the significance of the project of a new field of
studies in archive sciences and record management. It should be considered as an important
step towards the reform of the system of education of Polish archivists.

Jacek K r o c h m a l, Discussion de Lublin sur la nécessité et les possibilités de création
d’une spécialité d’études supérieures s’occupant d’ „Archivistique et gestion de la documenta-
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tion” . Le 23 V 2002, au siège de la Bibliothèque principale de l’Université Marie-Curie-Sk³o-
dowska (UMCS) de Lublin, s’est tenue une rencontre des chefs des départements d’archivisti-
que et des chefs des spécialisations d’archives, réalisées dans le cadre des études d’histoire des
établissements supérieurs en Pologne. L’objectif de la rencontre: lancer la discussion au sujet
de la nécessité, les possibilités et la manière de faire de l’archivistique une spécialité d’études
supérieures à part.

La réalisation de ces nouveaux projets se heurte néanmoins à des problèmes en matière des
cadres de nombreux établissements supérieurs. Comme les auteurs du projet l’ont souligné, à
l’heure actuelle seulement trois universités sont à même d’entreprendre des mesures visant à
créer une spécialité d’études „Archivistique et gestion de la documentation”. Pour les autres
universités, une bonne solution – semble-t-il – consisterait à développer la spécialisation d’ar-
chives existant dans le cadre de l’orientation „histoire”. Or l’Université de Varsovie envisage
d’emprunter une autre voie où l’archivistique et la gestion de la documentation seront réalisées
dans le cadre d’une coopération entre les instituts ou les facultés.

À évaluer les projets de l’orientation d’études „Archivistique et gestion de la documenta-
tion”, élaborés par les collaborateurs des départements d’archivistique de l’UMCS et de l’Uni-
versité Nicolas Copernic (UMK) de Toruñ, il faut noter la différence qui y existe entre le nom-
bre d’heures didactiques, dont notamment celui d’heures des matières principales. Les auteurs
de ces projets se sont trop inspirés du programme de la spécialité d’études „Histoire”, ce qui fait
que les matières relevant du domaine d’histoire (à partir de l’antiquité) y sont nettement domi-
nantes. Tout en apercevant le besoin de maintenir un lien étroit entre l’archivistique et l’histo-
ire, il faut mettre en relief que, dans le programme de la spécialité d’études „Archivistique”, il
devrait y avoir des conférences relatives uniquement à ces sections (périodes) d’histoire dont
datent les documents se trouvant dans le fonds d’archives polonaises. Les heures ainsi écono-
misées devraient être utilisées à enrichir le nombre d’heures des matières principales comme
archivistique ou gestion de la documentation.

Les remarques ci-dessus ne compromettent pas l’importance que mérite la proposition du
projet de lancement d’une nouvelle spécialité d’études en matière d’archivistique et de gestion
de la documentation. Il faut la considérer, en effet, comme un pas important visant à réformer le
système d’enseignement des archivistes polonais.

ßöåê Ê ð î õ ì à ë ü, Ëþáëèíñêàÿ äèñêóññèÿ îá íåîáõîäèìîñòè è âîçìîæíîñòè
îðãàíèçîâàíèÿ ôàêóëüòåòà Àðõèâîâåäåíèå è óïðàâëåíèå äîêóìåíòàöèåé. 23 ìàÿ 2002 ã.
â çäàíèè Ãëàâíîé áèáëèîòåêè Óíèâåðñèòåòà èì. Ìàðèè Êþðè-Ñêëîäîâñêîé â Ëþáëèíå
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ðóêîâîäèòåëåé àðõèâíûõ çàâåäåíèé à òàêæå àðõèâíûõ ñïåöèàëèçàöèè
íà èñòîðè÷åñêèõ ôàêóëüòåòàõ. Öåëþ âñòðå÷è ÿâëÿëîñü ïîëîæèòü íà÷àëî äèñêóññèè îá
íåîáõîäèìîñòè è âîçìîæíîñòè ïðåîáðàçîâàòü àðõèâîâåäåíèå â îòäåëüíûé ôàêóëüòåò.
Ñêîðîìó îñóùåñòâëåíèè ýòèõ ïëàíîâ ìåøàåò íåäîñòàòîê íàó÷íûõ êàäðîâ âî ìíîãèõ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Àâòîðû ïðîåêòà ïîä÷åðêíóëè, ÷òî íûíå ëèøü òðè
óíèâåðñèòåòà â ñîñòîÿíèè ïðèíÿòü ìåðû ïî ñîçäàíèè ôàêóëüòåòà Àðõèâîâåäåíèå è
óïðàâëåíèå äîêóìåíòàöèåé. Äëÿ îñòàëüíûõ óíèâåðñèòåòîâ, êàæåòñÿ, õîðîøèì ðåøåíèåì
áóäåò ðàçâèòèå àðõèâîâåäåíèÿ â ðàìêàõ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Â Âàðøàâñêîì
óíèâåðñèòåòå Àðõèâîâåäåíèå è óïðàâëåíèå äîêóìåíòàöèåé ïðåïîäàåòñÿ ïðè ñîó÷àñòèè
íåñêîëüêèõ íàó÷íûõ èíñòèòóòîâ è ôàêóëüòåòîâ. Ïðè îöåíêå ïðîåêòà ñîçäàíèÿ ôàêóëüòåòà
Àðõèâîâåäåíèå è óïðàâëåíèå äîêóìåíòàöèåé ïîäãîòîâëåííîãî ðàáîòíèêàìè àðõèâíûõ



121LUBELSKA DYSKUSJA O POTRZEBIE I MO¯LIWO�CIACH UTWORZENIA NA STUDIACH...

çàâåäåíèé Óíèâåðñèòåòà èì. Ìàðèè Êþðè-Ñêëîäîâñêîé è Óíèâåðñèòåòà èì. Íèêîëàÿ
Êîïåðíèêà íàäî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàçíîå êîëè÷åñòâî çàíÿòèé ñâÿçàíûõ
ñ àðõèâîâåäåíèåì. Àâòîðû ïðîåêòîâ ñëèøêîì ñîñðåäîòî÷íèëè ñâî¸ âíèìàíèå íà
ïðîãðàììå èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ïîýòîìó çàíÿòèÿ ïî èñòîðèè (íà÷èíàÿ ñ äðåâíèõ
âåêîâ) ÿâíî ïðåîáëàäàþò. Ó÷èòûâàÿ ïëîòíóþ ñâÿçü àðõèâîâåäåíèÿ ñ èñòîðèåé, íåîáõîäèìî
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ïðîãðàììå ôàêóëüòåòà Àðõèâîâåäåíèå äîëæíû íàõîäèòüñÿ ëåêöèè
òîëüêî ê èñòîðè÷åñêèì ïåðèîäàì, ñ êîòîðûõ åñòü äîêóìåíòû â ïîëüñêèõ àðõèâàõ.
Ñýêîíîìåíî ýòèì îáðàçîì âðåìÿ íàäî ïðåäíàçíà÷èòü íà óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà çàíÿòèé
ïî àðõèâîâåäåíèè èëè óïðàâëåíèè äîêóìåíòàöèåé. Íûíåøíèå çàìåòêè íå óìàëÿþò
çíà÷åíèÿ ïðîåêòà ñîçäàíèÿ íîâîãî ôàêóëüòåòà Àðõèâîâåäåíèå è óïðàâëåíèå
äîêóìåíòàöèåé. Ýòîò ïðîåêò íàäî ñ÷èòàòü âàæíûì øàãîì ê ðåôîðìå ñèñòåìû îáó÷åíèÿ
ïîëüñêèõ àðõèâèñòîâ.
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W dniu 13 V 2002 r. w Filii Akademii �wiêtokrzyskiej w Piotrkowie Trybu-
nalskim odby³a siê konferencja naukowa nt. �Archiwistyka na studiach historycz-
nych. Problemy warsztatowo-dydaktyczne�. Jej uczestnikami byli przedstawicie-
le uczelni wy¿szych z Litwy, S³owacji, Ukrainy i Polski (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Uni-
wersytet �l¹ski w Katowicach, Uniwersytet Opolski i Akademia �wiêtokrzyska
Filia w Piotrkowie Trybunalskim) oraz pracownicy NDAP i archiwów pañstwo-
wych z Opola, Piotrkowa Trybunalskiego i Wroc³awia. By³a to ju¿ kolejna konfe-
rencja zorganizowana przez piotrkowsk¹ Filiê Akademii �wiêtokrzyskiej na te-
mat kszta³cenia archiwistów1.

W pierwszej czê�ci obrad referaty wyg³osili przedstawiciele uczelni zagranicz-
nych. Julija Zinkeviciene i Arvydas Pacevicius (Uniwersytet Wileñski) mówili na
temat �Dydaktyki kszta³cenia archiwistów na Litwie w ostatnich trzech latach�.
Pocz¹tkowo na Uniwersytecie Wileñskim archiwistyka by³a nauczana jako spe-
cjalizacja w ramach kierunku historia, funkcjonuj¹cego na Wydziale Historycz-
nym. W 2000 r. na Wydziale Komunikacji Spo³ecznej utworzono trzyletnie studia
licencjackie z zakresu archiwistyki. Pierwsi absolwenci archiwistyki z tytu³em
baka³arza (licencjata) ukoñcz¹ studia dopiero w 2003 r. W procesie ich kszta³ce-
nia po³o¿ono nacisk nie tylko na archiwistykê tradycyjn¹ (powi¹zan¹ z kursem
historii), ale tak¿e na przedmioty z zakresu zarz¹dzania dokumentacj¹ i informa-
cj¹. Zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ przez pracowników naukowych wydzia-
³ów Historii oraz Komunikacji Spo³ecznej. Studia na Uniwersytecie Wileñskim
odbywaj¹ siê w systemie punktowym. Po uzyskaniu tytu³u baka³arza absolwent
archiwistyki bêdzie móg³ kontynuowaæ naukê na studiach magisterskich, na jed-

1 Zob. Wstêp do badañ historycznych. Nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kszta³ce-
nia studentów historii szko³y wy¿szej, red. M. Szczurowski, Toruñ 2001, s. 164�205; rec. A. Wa³kówski,
�Studia �ród³oznawcze�, t. 39, 2001, s. 199�200. Czê�æ tych wyst¹pieñ og³oszono tak¿e w publikacji
Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych. Materia³y dla nauczycieli i studen-
tów historii, red. M. Szczurowski, Toruñ 2001, s. 129�167.
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nym z wybranych kierunków, a mianowicie: historia, bibliotekoznawstwo, ksiê-
garstwo lub zarz¹dzanie dokumentacj¹ i informacj¹. Uzupe³nieniem omawianego
referatu by³o wyst¹pienie Daivy Luksaite (Dyrekcja Generalna Archiwów Litwy)
na temat aktualnego stanu litewskich archiwów pañstwowych.

Kszta³cenie z zakresu archiwistyki i nauk pomocniczych historii w Uniwersy-
tecie J. Komenskiego w Bratys³awie przedstawi³ Leon Sokolovsky. W 2000 r. na
tamtejszym Wydziale Humanistycznym powsta³a katedra archiwistyki i nauk po-
mocniczych historii (wcze�niej wyk³ady z archiwistyki prowadzono w ramach
kursu historii). Katedra archiwistyki jest obecnie na etapie reformowania i uk³a-
dania programu kszta³cenia. Zak³ada siê, ¿e bêdzie istnia³a mo¿liwo�æ prowadze-
nia studiów archiwalnych w trzech etapach, a po zakoñczeniu ka¿dego z nich uzy-
skiwany bêdzie tytu³ odpowiednio: baka³arza (licencjata), magistra i doktora. Stu-
dia odbywaæ siê bêd¹ w systemie punktowym. W celu uzyskania tytu³u baka³arza
archiwistyki konieczne bêdzie zdobycie 180 punktów w ci¹gu 8 semestrów nauki
oraz napisanie pracy bakalarskiej z dziedziny archiwistyki lub nauk pomocniczych
historii. Kolejne etapy studiów archiwalnych na razie s¹ w fazie projektu. Planuje
siê, ¿e kolejny etap (magisterski) trwaæ bêdzie 2 semestry, w ci¹gu których wyma-
gane bêdzie zdobycie 300 punktów (w tym 180 punktów uzyskanych podczas
studiów bakalarskich). Ostatnim etapem edukacji bêd¹ studia doktoranckie, trwa-
j¹ce 6 semestrów. Obecnie proces dydaktyczny prowadzony na poziomie licen-
cjackim przebiega w 5 blokach tematycznych, którymi s¹: archiwistyka (tradycyj-
na), nauki pomocnicze historii (tradycyjne oraz �nowoczesne�, zwi¹zane z kom-
puteryzacj¹), dzieje pañstwa, historia oraz jêzyki obce zwi¹zane z jêzykiem doku-
mentacji (³acina, niemiecki, wêgierski). Fakultatywnie wyk³adane s¹ oczywi�cie
tak¿e jêzyki wspó³czesne. Kszta³cenie archiwistów na Uniwersytecie w Bratys³a-
wie przebiegaæ bêdzie pod has³em kontynuacji dorobku archiwistyki uzupe³niane-
go i uaktualnionego przez wprowadzanie nowych technik komputerowych.

Wyst¹pienie Myko³y Kuczerepy (Uniwersytet Wo³yñski w £ucku) zosta³o po-
�wiêcone omówieniu praktyk archiwalnych studentów tej¿e uczelni, odbywanych
w archiwach i muzeach Ukrainy. Z powodu trudno�ci kadrowych archiwistyka na
Uniwersytecie Wo³yñskim nie jest wyodrêbniona w specjalizacjê. Na Wydziale Hi-
storycznym prowadzone s¹ jedynie zajêcia z archiwoznawstwa (analogicznie do
równie¿ obowi¹zkowego �muzeoznawstwa�). £¹cznie obejmuj¹ one 26 godzin,
w tym 18 godzin wyk³adów, 6 godzin seminariów oraz 5 dni praktyk archiwalnych.
Praktyki archiwalne s¹ obowi¹zkowe dla wszystkich studentów historii, traktuje siê
je bowiem jako jeden z elementów kszta³cenia przysz³ych historyków. Studenci od-
bywaj¹ je po II roku studiów w archiwach pañstwowych w £ucku, a tak¿e w Kijo-
wie, Lwowie, Równem i Tarnopolu. G³ównym zadaniem studentów jest poszukiwa-
nie zabytków pi�miennictwa ruskiego i szczegó³owe opisywanie odnalezionych do-
kumentów (krytyka zewnêtrzna i wewnêtrzna �ród³a itp.).

W drugiej czê�ci obrad zaprezentowane zosta³y referaty przygotowane przez
pracowników polskich uczelni wy¿szych oraz archiwów pañstwowych. Krzysztof
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Narojczyk (UWM w Olsztynie) omówi³ �System kszta³cenia archiwistów w USA�.
Na podstawie przegl¹du stron internetowych przedstawi³ ogóln¹ charakterystykê
nauczania archiwistyki w 18 amerykañskich szko³ach wy¿szych, w których ar-
chiwistyka jest zwi¹zana z wydzia³ami historii, bibliotekoznawstwa oraz infor-
macji. Autor przedstawi³ te¿ problemy wynikaj¹ce z zarz¹dzania dokumentacj¹
masow¹ oraz zwróci³ uwagê na powstanie nowej specjalno�ci pokrewnej archiwi-
styce, któr¹ jest zarz¹dzanie informacj¹. Z kolei Henryk Niestrój (AP w Opolu)
omówi³ program nowego kursu prowadzonego w szkole archiwalnej w Marbur-
gu, w której odby³ sta¿. Nowo�æ tego programu polega na zmniejszeniu w naucza-
niu archiwistyki roli nauk pomocniczych historii, przy jednoczesnym po³o¿eniu
wiêkszego nacisku na problematykê zwi¹zan¹ ze stosowaniem technik kompute-
rowych w pracy archiwów.

Aktualny stan kszta³cenia archiwistyki na UAM w Poznaniu przedstawi³ Rafa³
Galuba. Trwaj¹ca 6 semestrów specjalno�æ archiwistyczna jest tam po³¹czona ze
studiami magisterskimi z zakresu historii. Zajêcia z archiwistyki prowadz¹ pra-
cownicy Zak³adu Archiwistyki (1 profesor, 3 adiunktów).

Zmiany zachodz¹ce w ostatnich latach w zakresie kszta³cenia archiwistyki na
Uniwersytecie �l¹skim w Katowicach omówi³ Edward D³ugajczyk. Polega³y one
g³ównie na powstaniu Zak³adu Archiwistyki, który wyodrêbni³ siê z Zak³adu Nauk
Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Zajêcia z zakresu archiwistyki prowadz¹
archiwi�ci-praktycy (1 profesor, 1 adiunkt). Ca³y proces dydaktyczny, a wiêc za-
równo wyk³ady, jak i æwiczenia, opiera siê na bazie lokalowej oraz zasobie AP
w Katowicach.

Problematykê kszta³cenia archiwistów na wy¿szych uczelniach w Polsce
w kontek�cie potrzeby rozszerzenia nauczania tradycyjnej archiwistyki tak¿e o za-
gadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem dokumentacj¹ omówi³ Jacek Krochmal (ZNA
NDAP). Konieczno�æ modyfikacji programów kszta³cenia archiwistów wynika
przede wszystkim z konsekwencji stosowania nowych technologii, funkcjonowa-
nia nowych mediów i ich no�ników oraz pojawiania siê wytwórców informacji
nowego typu. Poci¹ga to za sob¹ potrzebê aktualizacji zasad kwalifikowania ma-
teria³u archiwalnego oraz jego opisu i przechowywania. W zwi¹zku z zachodz¹-
cymi przemianami coraz bardziej odczuwalna jest silna potrzeba stworzenia za-
plecza intelektualnego i naukowego dla archiwów poprzez wdro¿enie w uczel-
niach wy¿szych systemu kszta³cenia archiwistyki dostosowanego do dynamicz-
nych zmian zachodz¹cych w �wiecie wspó³czesnym. Jest to tym bardziej istotne,
¿e przedstawiciele niektórych katedr archiwistyki lub nauk pomocniczych historii
i archiwistyki nie w pe³ni dostrzegaj¹ potrzebê modyfikacji programu kszta³cenia.
Jednocze�nie trzeba wyra�nie zaznaczyæ, ¿e modernizacja systemu kszta³cenia
archiwistów nie oznacza w ¿adnym wypadku odrzucenia dorobku archiwistyki
polskiej i budowania archiwistyki jedynie od strony zarz¹dzania informacj¹. Cho-
dzi jedynie o dostosowanie programów nauczania do nowych wyzwañ i uwzglêd-
nianie w nich nowych potrzeb. Potrzeba tych zmian zosta³a ju¿ dostrze¿ona przez
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�rodowiska uniwersyteckie, g³ównie z UMK w Toruniu, UMCS w Lublinie
i Uniwersytetu Warszawskiego. Tak¿e NDAP aktywnie w³¹cza siê do dyskusji na
temat potrzeb wprowadzenia zmian w systemie kszta³cenia archiwistyki na uczel-
niach wy¿szych.

Kolejne referaty by³y ju¿ mniej zwi¹zane z g³ównym tematem konferencji.
Roman Stelmach (AP we Wroc³awiu) mówi³ o mo¿liwo�ciach i perspektywach
zatrudniania absolwentów archiwistyki w archiwach na terenie Dolnego �l¹ska.
Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski) po�wiêci³a swe wyst¹pienie problema-
tyce �Gromadzenia i wykorzystywania zasobu archiwalnego w Muzeum Jeñców
Wojennych w £ambinowicach�, za� Andrzej Korytko (UWM Olsztyn) przedsta-
wi³ referat nt. �Svenskt Riksarkivet w Sztokholmie, jego struktura organizacyjna
i pole badawcze dla polskiego historyka�. W wyst¹pieniu tym zwróci³ on uwagê
na liczne polonika w Riksarkivet, szczególnie w olbrzymim zespole Diplomatica
Polonica z lat 1525�1804.

Z powodu nieprzybycia autorów zamiejscowych oraz ograniczeñ czasowych,
na konferencji nie wyg³oszono pozosta³ych referatów przewidzianych w jej pro-
gramie2 , zostan¹ one jednak zamieszczone w publikacji zawieraj¹cej materia³y
pokonferencyjne.

2 W programie konferencji anonsowano tak¿e wyst¹pienia Anny £osowskiej (Archiwum UMCS) na
temat �Zarz¹dzania dokumentacj¹ wspó³czesn¹ w programie nauczania archiwistów�, Wandy K. Roman
(A� Filia Piotrków Trybunalski) na temat �Pierwszych do�wiadczeñ nauczania archiwistyki w Piotrkowie
Trybunalskim�, Macieja Szczurowskiego (A� Filia Piotrków Trybunalski) na temat �Perspektyw pracy
dla absolwentów archiwistyki� oraz Piotra Zawilskiego (AP w Piotrkowie Trybunalskim).

Jacek K r o c h m a l, International Archival Conference in Piotrków Trybunalski. A scien-
tific conference entitled „Archive Sciences at Faculties of History. Problems of workshop and
didactic nature” was held on 13 May 2002 at the Local Division of �wiêtokrzyska Academy in
Piotrków Trybunalski. The conference participants included representatives of higher educa-
tion institutions from Lithuania, Slovakia, Ukraine and Poland (UAM Poznañ, UWM Olsztyn,
U� Katowice, University of Opole, �wiêtokrzyska Academy, Local Division in Piotrków Try-
bunalski), employees of the Head Office of State Archives (NDAP) and the State Archives
from Opole, Piotrków Trybunalski and Wroc³aw.

Papers were delivered, among others, by representatives of foreign universities. Julija Zin-
keviciene and Arvydas Pacevicius (Vilnius University) discussed the following subject: „Te-
aching methods in education of archivists in Lithuania during the last three years”. At the
beginning, archive sciences were taught at the Vilnius University as a field of historical studies
within the Faculty of History. At present, archive sciences are available at the Faculty of Social
Communication. First graduates of three years’ studies for the Bachelor’s degree will complete
the course of studies in 2003. In the process of education of archivists, the stress is put not only
on traditional archive sciences (related to the course in history), but also on subjects from the
area related to record management and information. Courses are conducted by faculty members
from the Faculties of History and Social Communication.
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During the second part of the conference, papers were presented by staff members of Polish
higher education institutions and State Archives. Among others, Krzysztof Narojczyk (UWM
in Olsztyn), based on information from Internet, presented a general characteristics of teaching
archive sciences at 18 American higher schools, where studies in archive sciences are attached
to faculties of history, library sciences and information.

Jacek Krochmal (ZNA NDAP) discussed problems of archivists’ education at higher edu-
cation institutions in Poland in view of the need to extend the teaching of traditional education
by covering problems related to record management. Unfortunately, due to time limits not all
the papers were presented during the conference, however, conference materials will be publi-
shed by the publishing house Wydawnictwo Adam Marsza³ek from Toruñ.

Jacek K r o c h m a l, Conférence d’archives internationale à Piotrków Trybunalski. Le 13
V 2002, dans la filiale de Akademia �wiêtokrzyska de Piotrków Trybunalski, s’est tenue la
conférence scientifique intitulée „Archivistique dans le cursus des études d’histoire. Problèmes
techniques et didactiques”. Y ont pris part des représentants d’établissements supérieurs de
Lituanie, Slovaquie, Ukraine et Pologne (UAM Poznañ, UWM Olsztyn, U� Katowice, Univer-
sité d’Opole, Akademia �wiêtokrzyska filiale de Piotrków Trybunalski), collaborateurs de la
Direction générale des Archives d’État et des archives d’État d’Opole, Piotrków Trybunalski et
de Wroc³aw.

Les représentants des établissements étrangers ont présentés des exposés. Julija Zinkevicie-
ne et Arvydas Pacevicius (Université de Vilnius) ont parlé au sujet de la „Didactique d’ense-
ignement des archivistes en Lituanie au cours de trois dernières années”. Dans un premier
temps, l’Université de Vilnius dispensait l’enseignement en matière d’archivistique sous forme
de spécialisation dans le cadre d’études d’histoire pratiquées à la Faculté d’histoire. Actuelle-
ment, elle est enseignée à la Faculté de la communication sociale. Les premiers diplômés des
études de licence de trois ans en matière d’archivistique vont terminer leur cursus seulement en
2003. Au cours du processus de formation des archivistes, l’accent a été mis non seulement sur
l’archivistique traditionnelle (liée au cours d’histoire), mais aussi aux matières relevant du do-
maine de la gestion de la documentation et de l’information. Les cours didactiques sont menés
par des collaborateurs des facultés d’histoire et de communication sociale.

Pendant la deuxième partie des débats ont été présentés les exposés des chercheurs des
établissements supérieurs polonais ainsi que des archives d’État. Krzysztof Narojczyk (UWM
d’Olsztyn) a présenté, entre autres, sur la base des données accessibles par internet, une ca-
ractéristique générale d’enseignement d’archivistique dans 18 établissements supérieurs améri-
cains où l’archivistique est liée aux facultés d’histoire, de bibliothéconomie et d’information.

Jacek Krochmal (ZNA NDAP) a discuté la problématique de formation des archivistes dans
des établissements supérieurs polonais face à la nécessité d’élargissement de l’enseignement de
l’archivistique traditionnelle de la problématique liée à la gestion de la documentation aussi.

Faute de temps, on n’a pas pu – hélas – présenter tous les exposés, mais les matériaux de la
conférence vont être publiés par la maison d’édition Adam Marsza³ek de Toruñ.

ßöåê Ê ð î õ ì à ë ü, Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ àðõèâèñòîâ â Ï¸òðêîâ
Òðèáóíàëüñêîì. 13 ìàÿ 2002 ã. â ôèëèàëå Ñâåíòîêøèñêîé àêàäåìèè ñîñòîÿëàñü íàó÷íàÿ
êîíôåðåíöèÿ, òåìîé êîòîðîé ÿâëÿëîñü àðõèâîâåäåíèå â ïðîãðàììå îáó÷åíèÿ íà
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èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå. Ïðèñóòñòâîâàëè â íåé ïðåäñòàâèòåëè âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé èç Ëèòâû, Ñëîâàêèè, Óêðàèíû è Ïîëüøè (Óíèâåðñèòåòà Àäàìà Ìèöêåâè÷à
â Ïîçíàíå, Âàðìèíñêî-ìàçóðñêîãî óíèâåðñèòåòà, Ñèëåçñêîãî óíèâåðñèòåòà â Êàòîâèöàõ,
Óíèâåðñèòåòà â Îïîëå, ôèëèàëà Ñâåíòîêøèñêîé àêàäåìèè â Ïèîòðêîâå Òðèáóíàëüñêîì),
ñîòðóäíèêè Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ à òàêæå àðõèâèñòû èç Îïîëå,
Ï¸òðêîâà è Âðîöëàâà. Äîêëàäû ïðåäñòàâèëè ñîòðóäíèêè çàðóáåæíèõ âóçîâ. Þëèÿ
Çèíêåâèöèåíå è Àðâûäàñ Ïàöåâèöèóñ èç Óíèâåðñèòåòà â Âèëüíþñå ïðåäñòàâèëè äîêëàä
�Äèäàêòèêà îáó÷åíèÿ ëèòîâñêèõ àðõèâèñòîâ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà�. Ðàíüøå
àðõèâîâåäåíèå ÿâëÿëîñü ñïåöèàëèçàöèåé èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ñåé÷àñ � ôàêóëüòåòà
îáùåñòâåííîé êîìóíèêàöèè. Ïåðâûå âûïóñêíèêè 3-ãîäíåé øêîëû àðõèâîâåäåíèÿ îêîí÷àò
ó÷¸áó òîëüêî â 2003 ã. Ïðè îáó÷åíèè àðõèâèñòîâ ñäåëàíî óïîð íå òîëüêî íà àðõèâîâåäåíèå
ñâÿçàíî ñ îáùèì îáó÷åíèåì íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, íî òàêæå íà ïðåäìåòû èç îáëàñòè
óïðàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèåé è èíôîðìàöèåé. Àðõèâîâåäåíèå ïðåïîäàþò ñîòðóäíèêè
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà è ôàêóëüòåòà îáùåñòâåííîé êîìóíèêàöèè. Âî âòîðîé ÷àñòè
ïðåíèé ñâîè äîêëàäû ïðåäñòàâèëè ñîòðóäíèêè ïîëüñêèõ âóçîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ.
Êæèøòîô Íàðîé÷ûê (Óíèâåðñèòåò â Îëüøòûíå) íà îñíîâå äàííûõ èç Èíòåðíåòà
ïðåäñòàâèë îáùóþ õàðàêòåðèñòèêó îáó÷åíèÿ àðõèâîâåäåíèþ â 18 àìåðèêàíñêèõ âóçàõ,
ãäå àðõèâîâåäåíèå ñâÿçàíî ñ ôàêóëüòåòàìè: èñòîðè÷åñêèì, áèáëèîòåêîâåäåíèÿ
è èíôîðìàöèè. ßöåê Êðîõìàëü (Íàó÷íîå çàâåäåíèå àðõèâîâåäåíèÿ) îáñóäèë îáðàçîâàíèå
àðõèâèñòîâ â ïîëüñêèõ âóçàõ â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðàçøèðåíèÿ ïðîãðàììû
àðõèâîâåäåíèÿ òàêæå óïðàâëåíèåì äîêóìåíòàöèåé. Ê ñîæàëåíèþ íå õâàòèëî âðåìåíè,
÷òîáû ïðåäñòàâèòü âñå äîêëàäû. Ìàòåðèàëû èç ïðåíèé áóäóò îïóáëèêîâàíû Èçäàòåëüñòâîì
Àäàì Ìàðøàëåê èç Òîðóíèÿ.
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NIEKTÓRE ASPEKTY OPRACOWANIA AKT W ARCHIWUM
PAÑSTWOWYM W POZNANIU PRZY WYKORZYSTANIU

TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

Ankiety przeprowadzane w koñcu XX stulecia wymieniaj¹ zgodnie kompute-
ry w�ród najwiêkszych wynalazków tego wieku. Trudno dzi� wyobraziæ sobie bez
nich jak¹kolwiek dziedzinê ¿ycia. Do archiwistyki trafi³y jeszcze jako du¿e ma-
szyny licz¹ce, najpierw w USA, a nastêpnie w latach sze�ædziesi¹tych i siedem-
dziesi¹tych w europejskich krajach zachodnich. W Polsce przez wiele lat zainte-
resowanie wykorzystaniem techniki komputerowej nie wykracza³o poza sferê teo-
retycznych dyskusji. Odbywa³y siê one przede wszystkim na p³aszczy�nie powo-
³anego w 1970 r. przez naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych zespo³u pro-
blemowego �Informatyka i archiwa�. Pracami zespo³u kierowali archiwi�ci po-
znañscy Stanis³aw Nawrocki i Henryk Krystek (od 1998 r.). Przez pierwszych kilka-
na�cie lat najwiêcej miejsca w dyskusjach odbywanych na posiedzeniach zespo³u
zajmowa³y kwestie wi¹¿¹ce siê z indeksowaniem na ró¿nych poziomach zasobu
archiwalnego oraz zasadami tworzenia w tym celu s³ów kluczowych. Zas³ugi tego
zespo³u dla stworzenia klimatu sprzyjaj¹cego komputeryzacji polskich archiwów
i przyjmowaniu okre�lonych rozwi¹zañ praktycznych s¹ trudne do przecenienia1.

Zasadniczy prze³om w wykorzystaniu techniki komputerowej przynios³o
upowszechnienie siê na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
komputerów osobistych. Poza nieporównywalnie szersz¹ dostêpno�ci¹ stwarza³y
nowe mo¿liwo�ci techniczne. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych stosowano ju¿
w archiwach krajów rozwiniêtych kilkaset programów przetwarzania danych. Ich
przedmiotem by³o: ogólne zarz¹dzanie archiwami, kszta³towanie zasobu archi-

1 W dyskusjach zespo³u jeszcze na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych pojawi³y siê g³osy, ¿e �informatyka
w archiwach nie ma racji bytu� i zbêdne s¹ tak¿e zabiegi zmierzaj¹ce do indeksowania zasobu archiwal-
nego. Ostrej krytyce, aczkolwiek pozbawionej merytorycznej argumentacji, by³y poddawane prace nad
konkretnymi programami przeznaczonymi dla potrzeb archiwów. Autorzy tego rodzaju g³osów nie wy-
znaczali jednak na szczê�cie kierunków prac zespo³ów. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu. Spu�cizna
S. Nawrockiego: sygn. 24, Protoko³y zespo³u problemowego �Informatyka i archiwa� w dniach 26 X
1981 r. i 15 VI 1987 r. (dalej: Spu�cizna...).
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walnego oraz udostêpnianie informacji archiwalnej m.in. poprzez sporz¹dzanie
pomocy archiwalnych. Je�li chodzi o pomoce archiwalne, mia³y one trzy szczeble
ogólno�ci: informacja o wszystkich zespo³ach akt, informacja o konkretnych ze-
spo³ach akt lub ich czê�ciach, informacja o dokumentach (pismach). Najmniej pro-
gramów przewidywa³o w³¹czanie do systemu przetwarzania danych poszczegól-
nych dokumentów2.

W Polsce pierwszy program przetwarzania danych, jaki powsta³ na gruncie
archiwów pañstwowych, wi¹za³ siê ze sfer¹ zarz¹dzania archiwami. By³ to pro-
gram (system) AZAK obejmuj¹cy dane o archiwach zak³adowych. Prace nad tym
programem zapocz¹tkowane w 1985 r. kontynuowano w nastêpnych latach. Pro-
gram AZAK sta³ siê w znacznej mierze punktem wyj�cia do stworzenia wprowa-
dzonej w 2000 r. w archiwach pañstwowych bazy danych NADZÓR. S³u¿y on
wszechstronnie dzia³alno�ci archiwów pañstwowych w pracach zwi¹zanych z nad-
zorem nad narastaj¹cym zasobem archiwalnym.

Równolegle priorytetowe znaczenie nadano pracom nad stworzeniem systemu
przetwarzania danych w odniesieniu do centralnej kartoteki zespo³ów. Pierwsze
prace polega³y na testowaniu kilkunastu kart zespo³ów za pomoc¹ komputera Odra
1305. Pojawienie siê na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych komputerów osobistych
w NDAP i podleg³ych jej archiwach pañstwowych stworzy³o z oczywistych wzglê-
dów prze³om w pracach w tej dziedzinie. Pewna grupa pracowników pañstwowej
s³u¿by archiwalnej rozwinê³a szybko nie tylko dobr¹ znajomo�æ zasad obs³ugi
sprzêtu komputerowego, ale tak¿e budowania programów komputerowych dla
potrzeb archiwistyki. W AP w Poznaniu kluczow¹ rolê w animacji odpowiednich
poczynañ (tak¿e zaprezentowanych w niniejszym artykule) odgrywa³ Henryk Kry-
stek.

Trwaj¹ce wiele lat prace nad centraln¹ kartotek¹ zespo³ów zosta³y zrewolu-
cjonizowane w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych zastosowaniem w nich bazy da-
nych SEZAM. Dla prowadzenia ewidencji nabytków i ubytków w archiwach
pañstwowych stworzono bazê danych KANAPA.

Coraz liczniej pojawia³y siê bazy danych obejmuj¹ce rozmaite zespo³y. By³y
one zarówno rezultatem inspiracji ze strony NDAP, jak te¿ inicjatyw samych pla-
cówek terenowych. Przodowa³o pod tym wzglêdem AP w Gdañsku. Przydatno�æ
baz danych tworzonych w archiwach jest wprawdzie trudna do zakwestionowa-
nia, jednak w ograniczonym stopniu przyczynia³y siê one do tworzenia wiêkszej
g³êbi informacyjnej w stosunku do materia³ów, na podstawie których powstawa-
³y3. Ci¹gle pozostawa³ otwarty, dyskutowany przez ca³e lata w �rodowisku archi-

2 Ibid., Protoko³y zebrañ zespo³u problemowego �Informatyka i archiwa� w dniach 21 III 1983 r. i 26
XI 1984 r.

3 Funkcje tego rozdzia³u spe³nia³y w g³ównej mierze bazy danych obejmuj¹ce zestawienia nazwisk
pojawiaj¹ce siê w jednostkach archiwalnych, np. centralna baza danych ELA obejmuj¹ca ró¿nego rodzaju
spisy ludno�ci, lub stworzona odrêbnie w AP w Poznaniu baza danych Pañstwowego Urzêdu Repatriacyj-
nego, zawieraj¹ca spisy nazwisk przesiedleñców z terenów zabu¿añskich.
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walnym4, problem sporz¹dzania do zespo³ów akt indeksów wkraczaj¹cych w g³¹b
jednostki ponad elementy opisu zawarte na karcie inwentarzowej.

Niezwykle istotny krok, przybli¿aj¹cy rozwi¹zanie tej kwestii, wi¹¿e siê z zasto-
sowaniem dla opracowywania zespo³ów akt w archiwach wykonanej w progra-
mie Access bazy danych IZA 4.0. Formularz bazy danych IZA 4.0 dla jednostki
archiwalnej opracowywany w tej aplikacji zawiera pola: indeks przedmiotowy,
indeks osobowy, indeks geograficzny, umo¿liwiaj¹c wpisywanie odpowiednich
danych odnosz¹cych siê do zawarto�ci jednostki. Najnowsza wersja tej bazy da-
nych � IZA 4.0 � przez uzyskanie wszechstronnej zdolno�ci sortowania danych
bez potrzeby wcze�niejszego wprowadzania ich w postaci arkusza kalkulacyjne-
go w programie Excel zwiêkszy³a znacznie jej sprawno�æ i funkcjonalno�æ. Za-
stosowanie bazy danych IZA 4.0 pozwala na znaczne podniesienie sprawno�ci
procesu opracowywania akt zespo³ów archiwalnych, a w szczególno�ci unikniê-
cie czynno�ci zwi¹zanych z przesygnowywaniem akt i ich przemieszczaniem fi-
zycznym w obrêbie zespo³u.

Pe³ne mo¿liwo�ci najnowszej wersji bazy danych IZA 4.0 wykorzystano w AP
w Poznaniu po raz pierwszy dla opracowania zespo³u akt Fabryki Samochodów
Rolniczych �Polmo� w Poznaniu. Jest to zespó³ z³o¿ony, o bardzo skomplikowa-
nej strukturze, przejêty do AP w Poznaniu w dwóch czê�ciach. W 1984 r. prze-
kazano do archiwum 444 j.a. zespo³u. Do akt tych sporz¹dzono karty inwentarzo-
we. Zespo³owi nie nadano jednak przejrzystego uk³adu rzeczowego. Tytu³y jed-
nostek nadane na przedpolu archiwalnym odznacza³y siê na ogó³ brakiem precy-
zji, a czêstokroæ zupe³nie nie odpowiada³y zawarto�ci jednostek. W 1998 r.
przekazano pozosta³¹ czê�æ zespo³u, licz¹c¹ 461 j.a. I w tym przypadku uk³ad akt
w oszczêdny sposób zdradza³ �lady logiki. Dop³yw by³ zaopatrzony w wyj¹tkowo
niestarannie sporz¹dzone spisy zdawczo-odbiorcze.

Teoretycznie dla uproszczenia procedury opracowania tego zespo³u mo¿na by
pokusiæ siê o podzielenie go na kilka ró¿nych prostych zespo³ów akt, wytworzo-
nych w wyniku dzia³alno�ci odrêbnych w swoim czasie przedsiêbiorstw. Prze-
�ledzenie historii i wzajemnych relacji wchodz¹cych w sk³ad zespo³u jednostek
organizacyjnych czyni nieusprawiedliwionym tego rodzaju zabieg.

Geneza Fabryki Samochodów Rolniczych �Polmo� siêga prywatnego warszta-
tu za³o¿onego na przedmie�ciu Poznania, Antoninku, w 1929 r. Podczas II wojny
�wiatowej warsztat, przejêty przez okupantów, rozbudowano. Po wyzwoleniu zak³a-
dy wznowi³y dzia³alno�æ jako Poznañska Fabryka Przyczepek Samochodowych.
W lipcu 1951 r. zak³ad ten, wraz z Zak³adem Sprzêtu Transportowego Przedsiê-
biorstwo Pañstwowe Wyodrêbnione nr 3, wszed³ w sk³ad nowo utworzonego przed-
siêbiorstwa pañstwowego p.n. Poznañskie Zak³ady Naprawy Samochodów. Za-
k³ady Sprzêtu Transportowego Przedsiêbiorstwo Wyodrêbnione nr 3 w Poznaniu
powsta³y w po³owie 1948 r. z po³¹czenia Pañstwowych Warsztatów Samochodo-

4 Por. S. Nawrocki, Komputer w s³u¿bie archiwalnej, Poznañ 1985, s. 49 i n.
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wych przy ul. G¹siorowskich z Pañstwowymi Zak³adami Samochodowymi nr 3
przy ul. Sikorskiego. W maju 1953 r. PZNS uleg³ podzia³owi na dwa samodzielne
przedsiêbiorstwa: Wielkopolskie Zak³ady Napraw Samochodowych przy ul. War-
szawskiej w Antoninku oraz Poznañskie Zak³ady Napraw Samochodowych
mieszcz¹ce siê przy ulicach Sikorskiego i G¹siorowskich. Na podstawie porozu-
mienia pomiêdzy ministrem komunikacji i ministrem przemys³u maszynowego
WZNS zosta³ z dniem 1 IV 1973 r. przejêty przez resort przemys³u maszynowego
i w³¹czony do Fabryki Samochodów Ciê¿arowych w Lublinie p.n. Zak³ad Samo-
chodów Rolniczych. W nastêpstwie zarz¹dzenia ministra przemys³u maszynowe-
go, z dniem 1 VII 1975 r., na bazie Zak³adu Samochodów Rolniczych w Poznaniu
oraz Zak³adów Sprzêtu Motoryzacyjnego �Polmo� w Gnie�nie, utworzono przed-
siêbiorstwo pañstwowe p.n. Fabryka Samochodów Rolniczych �Polmo� w Pozna-
niu. Dotychczasowe Zak³ady Sprzêtu Motoryzacyjnego w Gnie�nie otrzyma³y
nazwê Fabryka Samochodów Rolniczych �Polmo� w Poznaniu � zak³ad w Gnie�-
nie. W nastêpnym roku FSR �Polmo� przejmowa³a przedsiêbiorstwa bran¿y sa-
mochodowej w Poznaniu i województwie poznañskim. Z dniem 1 I 1976 r. do
FSR �Polmo� zosta³y w³¹czone: Zak³ad w Poznaniu Fabryki Obs³ugowych Urz¹-
dzeñ Samochodowych w Warszawie oraz Miejskie Przedsiêbiorstwo Us³ug Sa-
mochodowych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego. Fabryka Obs³ugowych
Urz¹dzeñ Samochodowych w Warszawie, zak³ad w Poznaniu, powsta³a w 1974 r.,
w wyniku odpowiednich przekszta³ceñ organizacyjnych Poznañskich Zak³adów
Naprawy Samochodów, mieszcz¹cych siê przy ulicach G¹siorowskich i Sikorskiego
w Poznaniu. Miejskie Przedsiêbiorstwo Us³ug Samochodowych w Poznaniu, utwo-
rzone w 1960 r., dzia³a³o dot¹d w ramach Miejskiego Zjednoczenia Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Poznaniu. Z dniem 1 III 1976 r. FSR �Polmo�
przej¹³ Wojewódzki O�rodek Techniczno-Wdro¿eniowy Pañstwowego Przemy-
s³u Terenowego w Poznaniu z siedzib¹ w Swarzêdzu. Geneza tego O�rodka siêga
1957 r., kiedy to przy Wojewódzkim Zarz¹dzie Przemys³u Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Poznaniu powo³ano Pracowniê Konstrukcyjno-Technolo-
giczn¹. W 1959 r. Pracownia przesz³a do Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiê-
biorstw Pañstwowego Przemys³u Terenowego i dwa lata pó�niej zosta³a przekszta³-
cona w Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Przemys³u Terenowego. Przedsiê-
biorstwo Pañstwowe. W 1973 r. siedziba Biura zosta³a przeniesiona do Swarzê-
dza. W kwietniu 1974 r. zarz¹dzeniem wojewody poznañskiego przedsiêbiorstwo
to zosta³o podniesione do rangi Wojewódzkiego O�rodka Techniczno-Wdro¿enio-
wego.

Wed³ug stanu z dnia 1 III 1976 r. w sk³ad Fabryki Samochodów Rolniczych
�Polmo� wchodzi³y nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne: Zak³ad nr 1, po³o¿ony
na przedmie�ciu Poznania w Antoninku przy ul. Warszawskiej, Zak³ad Mechani-
zmów Samochodowych nr 2 w Gnie�nie, Zak³ad Mechaniczny nr 3 przy ul. Sikor-
skiego w Poznaniu, Zak³ad Remontowy Silników nr 4 przy ul. G¹siorowskich
w Poznaniu, Zak³ad nr 5 Fabryczna Stacja Obs³ugi i Badañ Wyrobów przy ul.
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Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, Zak³ad Produkcji Narzêdzi i Oprzyrz¹dowa-
nia nr 6 w Swarzêdzu. Rozbudowa organizacyjna FSR �Polmo� trwa³a nadal.
Z dniem 1 IV 1976 r. zosta³a przejêta Wytwórcza Spó³dzielnia Metalowców �M³ot�
w Z³otowie. Przekszta³cono j¹ w Zak³ad Produkcji i Przyczep nr 7 FSR �Polmo�
w Z³otowie. Z dniem 1 VII 1976 r. FSR �Polmo� przejê³a czê�æ Grodziskiej Spó³-
dzielni Pracy im. gen. �wierczewskiego w Grodzisku oraz Spó³dzielniê Pracy Prze-
mys³u Motoryzacyjnego �Silnik� przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu. Na bazie
przejêtych spó³dzielni utworzono nowe jednostki organizacyjne FSR �Polmo�:
Zak³ad Wyposa¿enia Samochodów nr 8 w Grodzisku oraz Zak³ad Produkcji Czê-
�ci Motoryzacyjnych nr 9 w Poznaniu. Od 1 I 1977 r. do FSR �Polmo� zosta³y
w³¹czone Kaliskie Zak³ady Naprawy Samochodów. Jako Zak³ad Zespo³ów Grzew-
czych i Ch³odniczych nr 10, a nastêpnie Zak³ad Produkcji Urz¹dzeñ Grzewczych
i Ch³odniczych w Kaliszu pozostawa³y one w strukturze FSR �Polmo� do 1 VII
1981 r.

Warte odnotowania s¹ inne wydarzenia z dziejów FSR �Polmo�, choæ nie mia-
³y one bezpo�redniego wp³ywu na strukturê organizacyjn¹ przedsiêbiorstwa.
Z dniem 1 VII 1979 r. FSR �Polmo� przekaza³a w zarz¹dzanie i administracjê Auto-
mobilklubowi Wielkopolskiemu tor do�wiadczalny przy lotnisku Poznañ � £awi-
ca. U¿ytkownikiem tego obiektu FSR �Polmo� pozostawa³a od 1 IV 1979 r., a te-
renów, na których zosta³ zbudowany, od maja 1977 r. W kwietniu 1980 r. FSR
�Polmo� przejê³a od Pañstwowego Przedsiêbiorstwa �Polmozbyt� obiekty i tere-
ny zajmowane przez to przedsiêbiorstwo przy ul. Gorys³awa w Poznaniu. W lu-
tym 1981 r. FSR �Polmo� sta³a siê w³a�cicielem lodowiska Bogdanka przy ul.
Pó³nocnej. Wa¿nym elementem przekszta³ceñ struktury organizacyjnej FSR �Po-
lmo� by³o w³¹czenie do niej zasadniczej szko³y zawodowej.

Wydarzenia te by³y ostatnimi w tym okresie aktami ekspansji FSR �Polmo�.
Podjête w latach 1978�1980 próby przejêcia przedsiêbiorstwa �Transremo� w Miê-
dzychodzie, Chemicznej Spó³dzielni Pracy �Olmin� Oddzia³ w Miêdzychodzie,
Zak³adu nr 5 Wytwórni Urz¹dzeñ Komunalnych w Kaliszu, Przedsiêbiorstwa Na-
praw Taboru Le�nego w Trzciance nie przynios³y pozytywnych efektów.

Do najwa¿niejszych wydarzeñ w dziejach FSR �Polmo� w nastêpnych latach
by³o podniesienie w 1985 r. statusu Zak³adu nr 1 przy ul. Warszawskiej do rangi
zak³adu wiod¹cego. W po³owie 1988 r. do FSR �Polmo� w³¹czono Zak³ady Budo-
wy Przyczep i Naczep w Barwicach, dzia³aj¹ce dot¹d w ramach Sanockiej Fabry-
ki Autobusów �Polmo-Autosan�. Nowa jednostka dzia³a³a w ramach FSR �Po-
lmo� jako Zak³ad Budowy Przyczep i Naczep nr 10.

Pierwszym zwiastunem nadchodz¹cych zmian systemu gospodarczego w Pol-
sce w odniesieniu do FSR �Polmo� by³o utworzenie przez to przedsiêbiorstwo,
wraz z innymi podmiotami, spó³ki z o.o. Centrum Innowacyjno-Wdro¿eniowe
CINPO. Ponadto korzystaj¹c z nowych mo¿liwo�ci prawnych, zak³ady nr 3 i nr 4
FSR �Polmo� przekszta³ci³y siê w 1989 r. w spó³ki z o.o. W 1990 r. zak³ad nr 10
przekszta³ci³ siê w Zak³ady Produkcji Przyczep �Awarol� w Barwicach. W koñcu
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1990 r., w zwi¹zku z postêpowaniem reprywatyzacyjnym, w stan likwidacji zo-
sta³ postawiony zak³ad nr 6 w Swarzêdzu. W pierwszej po³owie 1991 r. pe³n¹
samodzielno�æ uzyska³y kolejno zak³ady w Z³otowie, Barwicach i w Gnie�nie,
a nieco pó�niej zak³ad nr 3 przy ul. Sikorskiego w Poznaniu. Po tych wydarze-
niach od po³owy lipca 1991 r. dyrektor naczelny FSR �Polmo� kierowa³ przedsiê-
biorstwem jako tymczasowy kierownik FSR �Polmo�. Struktura przedsiêbiorstwa
uleg³a gruntownej reorganizacji. W koñcu 1991 r. w sk³ad przedsiêbiorstwa
wchodzi³o 5 zak³adów: zak³ad nr 1 przy ul. Warszawskiej w Poznaniu, zak³ad nr 2
przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu, zak³ad nr 3 w Grodzisku Wlkp., zak³ad nr 4
przy ul. G¹siorowskich w Poznaniu i zak³ad nr 5 przy ul. Kazimierza Wielkiego
w Poznaniu5.

W listopadzie 1993 r. nast¹pi³o przekszta³cenie FSR �Polmo� w �Tarpan� spó³kê
z o.o. Niezadowalaj¹ce wyniki ekonomiczne spó³ki doprowadzi³y do postawienia
jej w styczniu 1996 r. w stan likwidacji.

W �lad za wyj¹tkowymi � nawet jak na stosunki w socjalistycznym przemy�le
� komplikacjami organizacyjnymi dziejów FSR �Polmo�, nastêpowa³ z³o¿ony uk³ad
akt wewn¹trz jednostek zespo³u. W znacznej czê�ci z nich pojawi³y siê równocze-
�nie akta ró¿nych wystawców. W�ród przejêtych akt ró¿nych podmiotów znaj-
dowa³y siê akta jednostek organizacyjnych, których dzia³alno�æ poprzedzi³a
utworzenie ka¿dego z nich. Próba fizycznego wydzielania odrêbnych zespo³ów
by³aby na tym tle pozbawiona wiêkszego sensu. W odniesieniu do tego rodzaju
zespo³u walory bazy danych IZA 4.0. mog³y ujawniæ siê ze szczególn¹ si³¹. Wy-
stêpowanie akt ró¿nych wystawców w wielu jednostkach archiwalnych zespo³u
FSR �Polmo� wymusza³o przy tym zastosowanie takich rozwi¹zañ w zakresie opisu
inwentarzowego jednostek, które pozwoli³yby na pe³ne zilustrowanie ich zawar-
to�ci w tym jak¿e istotnym �ród³owo aspekcie.

Akta przekazane przez FSR �Polmo� zosta³y potraktowane jako jeden zespó³
z³o¿ony. Pozostawiaj¹c dotychczasowe sygnatury pierwszej czê�ci zespo³u bez
zmian, dop³ywowi nadano dalsze sygnatury w kolejno�ci jednostek wg spisu zdaw-
czo-odbiorczego. Odpowiednie adnotacje zosta³y poczynione na tym¿e spisie.
Nastêpnie jednostki obu czê�ci zespo³u zosta³y po analizie ich zawarto�ci poddane
konfrontacji z tytu³ami zapisanymi w odniesieniu do pierwszej czê�ci zespo³u na
kartach inwentarzowych, a w odniesieniu do dop³ywu na spisie zdawczo-odbior-
czym. Dokonano niezbêdnych poprawek i uzupe³nieñ, które w przypadku dop³y-
wu objê³y niemal wszystkie jednostki. Dla ka¿dej jednostki zestawiono nazwy
w³asne przedsiêbiorstw i instytucji, które wytworzy³y dokumenty znajduj¹ce siê
w danej teczce, wzglêdnie takie, których akta w istotny sposób dotycz¹. S³owo
�istotny� wymaga podkre�lenia, gdy¿ przedmiotem zestawienia nie s¹ dokumenty
zbli¿one sw¹ warto�ci¹ �ród³ow¹ do korespondencji manipulacyjnej lub wprost j¹
stanowi¹ce. Przedmiotem zestawienia nie s¹ te¿ nazwy w³asne pojawiaj¹ce siê

5 Losy FSR �Polmo� na podstawie akt zespo³u FSR �Polmo� z AP w Poznaniu.
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w tre�ci dokumentów w sposób incydentalny. Zestawienia nazw w³asnych przedsiê-
biorstw i instytucji zosta³y umieszczone w polach indeks przedmiotowy. Pochod-
n¹ listy nazw w³asnych przedsiêbiorstw i instytucji jest wykaz miejscowo�ci spo-
rz¹dzony w odniesieniu do konkretnych jednostek. Zosta³y one umieszczone w po-
lach indeks geograficzny. Budowane w ten sposób indeksy siêgaj¹ w g³¹b zawar-
to�ci jednostek, odnosz¹ siê bowiem do konkretnych dokumentów, nie zatrzymu-
j¹c siê wy³¹cznie na poziomie ich tytu³ów.

Po gruntownej analizie struktury zespo³u, przeprowadzonej na podstawie szcze-
gó³owo sformu³owanych tytu³ów jednostek, nast¹pi³ podzia³ akt zespo³u na 5 czê-
�ci. Stanowi¹ je akta przedsiêbiorstw, które wesz³y w sk³ad FSR �Polmo�: Wiel-
kopolskich Zak³adów Napraw Samochodowych w Poznaniu, Poznañskich Zak³a-
dów Napraw Samochodów w Poznaniu, Miejskiego Przedsiêbiorstwa Us³ug Sa-
mochodowych w Poznaniu, Wojewódzkiego O�rodka Techniczno-Wdro¿eniowe-
go w Poznaniu z siedzib¹ w Swarzêdzu oraz przedsiêbiorstwa, które powsta³o na
gruncie FSR �Polmo�, tj. �Tarpan� spó³ka z o.o. w Poznaniu. Poza �Tarpanem�
spó³ka z o.o. akta ka¿dego z czterech wymienionych przedsiêbiorstw podzielono
z kolei na odrêbne grupy rzeczowe. W ka¿dym przypadku wyodrêbniono akta
dotycz¹ce organizacji wewnêtrznej, akta normatywne, plany, sprawozdania ogól-
ne, bilanse i sprawozdania finansowe i materia³y kontroli. W przypadku Wielko-
polskich Zak³adów Napraw Samochodowych w Poznaniu znacz¹c¹ grup¹ rzeczo-
w¹ s¹ ponadto akta samorz¹du pracowniczego, a Poznañskich Zak³adów Napraw
Samochodów w Poznaniu � analizy kompleksowe. W ramach FSR �Polmo� jako
odrêbne grupy rzeczowe zachowano akta zak³adów, które stanowi³y podleg³e jej
jednostki organizacyjne. W ten sposób, przy dwustopniowej strukturze uk³adu,
zespó³ zosta³ podzielony na 55 grup rzeczowych (serii). Ka¿da z nich zosta³a od-
powiednio zakodowana cyfrowo.

Po wykonaniu tych operacji wype³niono rekordy w kolejno�ci wynikaj¹cej
z nadanych sygnatur. Oczywi�cie uzyskany w ten sposób uk³ad nie mia³ nic
wspólnego z potencjalnym uk³adem rzeczowym akt zespo³u. By³ tylko adekwatny
do fizycznego uk³adu akt w magazynie. Dla nadania rzeczowego uk³adu akt
w aspekcie inwentarzowym wykonano, wykorzystuj¹c odpowiednie kody cyfro-
we zapisane w polu �seria�, sortowanie rekordów, najpierw pod k¹tem grup rze-
czowych, a nastêpnie w obrêbie ka¿dej z osobna grupy rzeczowej pod wzglêdem
chronologicznym. Uzyskany w ten sposób obraz zespo³u wskazywa³ wyrazi�cie
na jednostki archiwalne nak³adaj¹ce siê równocze�nie pod wzglêdem tematycz-
nym i chronologicznym, co umo¿liwia³o ³atwe wytypowanie jednostek przezna-
czonych do ewentualnego brakowania. W istocie, odpowiednia ekspertyza po-
zwoli³a na wybrakowanie 87 jednostek akt zawieraj¹cych dublety i materia³y po-
zbawione warto�ci historycznej. Rekordy odpowiadaj¹ce wybrakowanym jednost-
kom zosta³y usuniête z bazy danych. W polu sygnatura zosta³a zerwana w ten spo-
sób ci¹g³o�æ numeryczna zachowanych rekordów. Dla wersji IZA 4.0 nie stanowi
to ¿adnego ograniczenia dla wszelkich operacji zwi¹zanych z sortowaniem rekor-
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dów przy takim stanie wyj�ciowym. Po usuniêciu rekordów odpowiadaj¹cych
wybrakowanym jednostkom przywrócono uk³ad zespo³u wg narastaj¹cych sygna-
tur i przeniesiono go do programu Excel. Wydrukowany w postaci raportu z pro-
gramu Excel inwentarz akt zespo³u FSR �Polmo� spe³niaæ bêdzie funkcje inwen-
tarza skarbowego. Rekordy poddano ponownemu sortowaniu, przywracaj¹c im
uk³ad rzeczowy. Wspólnie ze wstêpem do inwentarza sta³y siê one podstaw¹ in-
wentarza naukowego, licz¹cego ogó³em 818 j.a. zespo³u. Integraln¹ czê�ci¹ sk³a-
dow¹ inwentarza naukowego s¹ pozyskane z odpowiednich pól indeksowych re-
kordów zestawienia s³ów kluczowych.

W podobny sposób zosta³ opracowany przyjêty równie¿ do AP w Pozna-
niu w dwóch czê�ciach zespó³ akt Wielkopolskiej Symfonicznej Orkiestry im.
K. Kurpiñskiego w Poznaniu. Jest to zespól mniejszy objêto�ciowo i o znacznie
mniej skomplikowanej strukturze. I w tym przypadku ujawni³a siê przewaga kom-
puterowej techniki opracowania akt przy zastosowaniu bazy danych IZA 4.0 nad
metodami tradycyjnymi. Wykorzystuj¹c do�wiadczenia nabyte przy opracowaniu
zespo³u FSR �Polmo�, dokonano tu wszak¿e pewnej modyfikacji. Po nadaniu re-
kordom uk³adu rzeczowego nie usuwano rekordów odpowiadaj¹cych jednostkom
inwentarzowym przeznaczonym do brakowania, lecz przeniesiono je w ca³o�ci do
arkusza kalkulacyjnego w programie Excel. Inwentarz skarbowy tego zespo³u
obejmuje w ten sposób tak¿e opatrzone odpowiedni¹ adnotacj¹ jednostki, które
zosta³y poddane brakowaniu. Nie trzeba dodawaæ, ¿e zabieg ten niezmiernie u³a-
twia sporz¹dzenie protokó³u brakowania akt zespo³u.

Opracowanie akt obu zespo³ów wi¹¿e siê z istotn¹ koncepcj¹ budowy indeksu
przedmiotowego w odniesieniu do jednostek archiwalnych. Wywodz¹cy siê nie-
mal od zarania polskiej archiwistyki pogl¹d, ¿e u podstaw najefektywniejszego
systemu informacyjnego w archiwach winny znale�æ siê indeksy, mia³ tylu¿ gor¹-
cych, co nieskutecznych zwolenników w inspirowaniu konkretnych dzia³añ na tym
polu6. Problemy unowocze�nienia systemu informacyjnego poprzez indeksy nie
wychodzi³y poza sferê dyskusji. Zarz¹dzenie nr 3 NDAP z 26 I 1974 r. wprowa-
dzaj¹ce instrukcjê w sprawie sporz¹dzania indeksów do inwentarzy archiwalnych
w ograniczonym stopniu zainspirowa³o archiwa pañstwowe do podjêcia konkret-
nych dzia³añ w tej dziedzinie. U progu komputeryzacji informacji naukowej osi¹-
gniêto wszak¿e zgodno�æ, ¿e niezbêdne jest dokonywanie charakterystyki s³ow-
nej kart zespo³ów akt, kart inwentarzowych czy te¿ dokumentów za pomoc¹ s³ów
kluczowych. S³owa kluczowe mia³y staæ siê podstaw¹ jêzyka informacyjno-wy-
szukiwawczego. Nie dosz³o jednak do stworzenia takiego jêzyka, mimo ró¿nego
rodzaju wysi³ków podejmowanych w tym kierunku. Nie zdo³ano przezwyciê¿yæ
przede wszystkim trudno�ci natury metodologicznej. Przeszkody w sprostaniu
wymogom teorii jêzyków sformalizowanych okaza³y siê nie do przezwyciê¿enia.

6 Por. A. Choniawko, Uk³ad przedarchiwalny a uk³ad archiwalny zespo³u akt w teorii i praktyce ar-
chiwistyki polskiej, �Teki Archiwalne�, Seria nowa, t. 2, 1997, s. 22.
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O powodzeniu w tej dziedzinie trudno mówiæ zreszt¹ na gruncie polskiej archi-
wistyki nawet w nieporównywalnie mniejszej skali. Kryteriom definicji syntetycz-
nej, stanowi¹cej jeden z podstawowych elementów teorii jêzyka sformalizowane-
go, nie odpowiada m.in. lista kategorii zespo³ów w ramach bazy SEZAM. W�ród
cech definicji syntetycznej koronne znaczenie ma tzw. dowód jednoznaczno�ci.
O jakiej jednoznaczno�ci mo¿emy jednak mówiæ, je�li obok kategorii zespo³ów
podzielonych wedle dzia³ów gospodarki narodowej niezale¿nie od form w³asno-
�ci, wyró¿niono np. kategoriê zespo³ów �spó³dzielczo�æ�, zdefiniowan¹ z racji
formy w³asno�ci. Zarzuty pod adresem kategoryzacji zespo³ów w ramach bazy
SEZAM mo¿na by zreszt¹ mno¿yæ z punktu widzenia ³amania cechy jednoznacz-
no�ci. Zamiast siliæ siê na merytorycznie wielce w¹tpliw¹ oryginalno�æ, nale¿a³o
dla kategoryzacji zespo³ów wykorzystaæ Europejsk¹ Klasyfikacjê Dzia³alno�ci
(dalej: EKD), wdra¿an¹ do polskiej praktyki przez G³ówny Urz¹d Statystyczny od
1990 r. EKD ma charakter klasyfikacji przedmiotowej i jest usystematyzowanym
zbiorem rodzajów dzia³alno�ci spo³eczno-gospodarczych wystêpuj¹cych w gospo-
darce narodowej. Zastosowanie EKD w ramach SEZAM-u nada³oby tej bazie walor
kompatybilno�ci z najnowocze�niejszymi systemami danych firmowanymi przez
G³ówny Urz¹d Statystyczny na gruncie polskiej statystyki narodowej.

 Wydaje siê, ¿e nie nale¿y ubolewaæ nad niepowodzeniami w zakresie tworze-
nia jêzyka s³ów kluczowych, a dzia³ania na tym polu mo¿na porównaæ do tyle¿
d³ugich co nieskutecznych poszukiwañ kamienia filozoficznego. Pomijaj¹c aspekt
czysto statystyczny, u¿ywanie jakichkolwiek s³ów kluczowych w odniesieniu do
poziomu skomputeryzowanych kart zespo³ów i kart inwentarzowych, przy wspó³-
czesnych mo¿liwo�ciach technicznych komputerów osobistych, traci na znacze-
niu. O tre�æ zapisów tytu³ów zespo³ów i jednostek archiwalnych wzglêdnie serii
mo¿na zapytaæ bezpo�rednio i natychmiast otrzymaæ odpowied�. Dziwiæ mo¿e
sugestia wyra¿ona jeszcze w podrêczniku u¿ytkownika bazy danych IZA 3.0, aby
przy formu³owaniu s³ów kluczowych w polach indeksów �kopiowaæ odpowied-
nie s³owo z tytu³u jednostki archiwalnej i wklejaæ je do pól indeksu�7. Zabieg tego
rodzaju nic nie wnosi do rozpoznania zawarto�ci jednostki inwentarzowej, umo¿-
liwiaj¹c najwy¿ej wydrukowanie indeksów jako osobnych pomocy archiwalnych.
Wszelkie zapisy w polach indeksowych na karcie inwentarzowej maj¹ sens tylko
wtedy, gdy wzbogacaj¹ to, co wynika z tytu³u jednostki archiwalnej, a nie s¹ tylko
przetworzeniem tego tytu³u. Musz¹ one tym samym siêgaæ w g³¹b tre�ci doku-
mentów znajduj¹cych siê w jednostce archiwalnej. W tym miejscu wraca problem
przydatno�ci systemu s³ów kluczowych. Gdyby indeksy mia³y byæ sporz¹dzane
w my�l zasady Kazimierza Konarskiego, i¿ �ka¿dy regest, paragraf, pozycja czy
samodzielny ustêp tekstu winien w streszczeniu has³owym trafiæ do indeksu rze-
czowego�8 bez s³ów kluczowych trudno by³oby siê obej�æ. Przeprowadzenie w zna-

7 IZA. Inwentarze zespo³ów archiwalnych. Wersja 3.0. Podrêcznik u¿ytkownika, Warszawa 2000, s. 8.
8 K. Konarski, Indeks archiwalny � próba metody, �Archeion�, t. 36, 1962, s. 13�35.
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cz¹cych rozmiarach tak szczegó³owej kwerendy akt jest jednak w praktyce nie-
mo¿liwe. Przekonuj¹ o tym dobitnie bardzo nieliczne sk¹din¹d próby w tym za-
kresie. W AP w Dre�nie 2067 j.a. zosta³o zindeksowanych w ci¹gu dwóch lat przez
11 osób9. W AP w Krakowie taki sam okres trwa³o indeksowanie przez jedn¹ oso-
bê 200 stron ksi¹g grodzkich10. Operowanie s³owami kluczowymi niesie przy tym
za sob¹ niebezpieczeñstwo arbitralnie subiektywnych rozstrzygniêæ, obni¿aj¹cych
w zasadniczy sposób spójno�æ, a tym samym przydatno�æ indeksów tworzonych
za ich po�rednictwem. Najlepszym tego przyk³adem mo¿e byæ przebieg dyskusji
podczas jednego z posiedzeñ zespo³u problemowego �Informatyka i archiwa�,
podczas której ze strony osoby o uznanym autorytecie w polskim �rodowisku ar-
chiwalnym pad³ postulat, aby indeksem osobowym w odniesieniu do zespo³ów
urzêdów wojewódzkich w okresie miêdzywojennym obejmowaæ tylko postaci
odgrywaj¹ce wiêksz¹ rolê w dziejach regionu (kto i wg jakich kryteriów mia³by to
ustalaæ?), pomijaj¹c przestêpców kryminalnych (a co z potrzebami badaczy histo-
rii przestêpczo�ci, obyczajowo�ci itp. � A. Ch.)11. Perspektywa skanowania doku-
mentów, id¹ca oczywi�cie w parze z mo¿liwo�ci¹ ich przetwarzania na pliki tek-
stowe, poddaj¹ce siê poleceniu �znajd��, oddala problem pos³ugiwania siê jakim-
kolwiek jêzykiem informacyjno-wyszukiwawczym tak¿e na tym poziomie. Wizja
zeskanowanego w ca³o�ci zasobu AP w Poznaniu (np. na wzór Biblioteki Kongre-
su w Waszyngtonie) jest nawet przy najbardziej optymistycznym nastawieniu
wszak¿e do�æ odleg³a; choæ zapewne nie wybiegaj¹ca poza wiek XXI. Tymcza-
sem stosunkowo najbardziej efektywnym rozwi¹zaniem wydaje siê wariant in-
deksu przedmiotowego zastosowany w trakcie opracowywania zespo³ów FSR
�Polmo� w Poznaniu i Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej im. K. Kurpiñskiego
w Poznaniu.

Indeks przedmiotowy nazw w³asnych przedsiêbiorstw i instytucji sporz¹dzony
w trakcie opracowania wymienionych zespo³ów jest rozwi¹zaniem po�rednim
miêdzy ambitn¹ koncepcj¹ indeksu rzeczowego, sformu³owan¹ przez Konarskie-
go, a modelem indeksu opartego na nazwach w³asnych zespo³ów i tytu³ach j.a.
Przez odniesienie siê do pojedynczych dokumentów sporz¹dzonych przez kon-
kretnych wystawców b¹d� takich, które w istotny sposób danych podmiotów do-
tycz¹, tego rodzaju indeks przedmiotowy pozwala uszczegó³owiæ zawarto�æ jed-
nostki archiwalnej w zakresie wykraczaj¹cym poza jej tytu³12 nawet najbardziej
precyzyjnie sformu³owany. Warto zauwa¿yæ, ¿e za nazwami ró¿nego rodzaju przed-
siêbiorstw i instytucji pod¹¿aj¹ nie tylko informacje o charakterze podmiotowym,
tzn. dotycz¹ce przedsiêbiorstw i instytucji, ale przede wszystkim informacje wi¹-
¿¹ce siê z zakresem ich kompetencji i wkraczaj¹ce w ró¿ne dziedziny ¿ycia poli-

9 Ibid., Spu�cizna. Protokó³ zespo³u problemowego �Informatyka i archiwa� w dniu 22 VI 1981 r.
10Ibid., Spu�cizna. Protokó³ zespo³u problemowego �Informatyka i archiwa� w dniu 17 XI 1983 r.
11 Ibid., Spu�cizna. Protokó³ zespo³u problemowego �Informatyka i archiwa� w dniu 8�9 XI 1982 r.
12W przypadku zespo³u FSR �Polmo� dla j.a. indeks przedmiotowy sk³ada siê z wiêcej ni¿ jednej

nazwy w³asnej.
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tycznego i gospodarczego. Indeks przedmiotowy, obejmuj¹cy nazwy przedsiê-
biorstw i instytucji, pe³niæ wiêc mo¿e w du¿ym stopniu równie¿ funkcjê indeksu
problemowego. Indeks taki zbudowaæ mo¿na przy niewspó³miernie ma³ych na-
k³adach czasowych. Komponenty indeksu pozyskuje siê przy okazji przegl¹dania
teczek danego zespo³u pod k¹tem sprawdzania zgodno�ci tytu³ów nadanych w spisie
zdawczo-odbiorczym z zawarto�ci¹ jednostek. Operowanie wy³¹cznie konkretny-
mi nazwami przedsiêbiorstw i instytucji eliminuje niemal ca³kowicie niebezpie-
czeñstwo subiektywnych kwalifikacji. Indeks przedmiotowy sk³adaj¹cy siê z ta-
kich jednoznacznie formu³owanych s³ów kluczowych mo¿e funkcjonowaæ z za-
chowaniem jednakowej g³êbi w odniesieniu do wszystkich zespo³ów tworz¹cych
zasób danego archiwum. Przylegaj¹c do nazw w³asnych wystêpuj¹cych w nazwach
zespo³ów i tytu³ach j.a. ca³ego pañstwowego zasobu archiwalnego, jego zawar-
to�æ mo¿e byæ obiektem kwerend w ka¿dym wymiarze.

Pole dotycz¹ce indeksu osobowego w rekordach nale¿a³oby wype³niaæ na po-
dobnych zasadach. Nierealne i nieuzasadnione merytorycznie jest wypisywanie
wszystkich nazwisk, jakie przewijaj¹ siê w dokumentach tworz¹cych jednostkê
archiwaln¹. Znacznie bardziej racjonalne jest obejmowanie indeksem osobowym
nazwisk osób, których dotyczy ca³y dokument b¹d� znacz¹ce jego fragmenty.

Indeksy przedmiotowe i osobowe konstruowane w my�l powy¿szych zasad
mog¹ oddaæ ogromne us³ugi dla lepszego rozpoznania zawarto�ci jednostek ar-
chiwalnych ju¿ opracowanych zespo³ów. Dotyczy to zw³aszcza zespo³ów akt przejê-
tych i opracowanych po 1945 r. Z ró¿nych wzglêdów, które mog³yby byæ przed-
miotem osobnego artyku³u, poka�na czê�æ z nich zosta³a opracowana w znacz¹-
cych fragmentach w sposób ur¹gaj¹cy zasadom roz³¹czno�ci i przejrzysto�ci
klasyfikacyjnej13. Niedoskona³o�ci wystêpuj¹ce na przedpolu archiwalnym by³y
nie do�æ skutecznie likwidowane w trakcie opracowania archiwalnego zespo³ów.
W rezultacie tytu³y jednostek archiwalnych s¹ czêsto nieadekwatne w stosunku
do zawarto�ci. Owa nieadekwatno�æ przejawia siê w ró¿ny sposób: od tytu³ów
zbyt szerokich po zbyt w¹skie, wzglêdnie w ogóle rozmijaj¹ce siê z zawarto�ci¹
jednostek. Tytu³y nie oddaj¹ ponadto naturalnego zró¿nicowania tematycznego
akt wszelkiego rodzaju cia³ kolegialnych w³adz politycznych i administracyjnych.
Od niedomogów tego rodzaju nie by³y wolne m.in. zespo³y akt o podstawowej
warto�ci �ród³owej dla dziejów regionu: Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu (1945�
�1950), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu (1950�1973),
a tak¿e czê�æ zespo³u Izby Przemys³owo-Handlowej w Poznaniu w odniesieniu
do akt po 1945 r. Zespo³y te zosta³y poddane zabiegom maj¹cym na celu lepsze
rozpoznanie zawarto�ci sk³adaj¹cych siê nañ jednostek. Przed laty sporz¹dzony
zosta³ indeks tematyczny sesji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Po-

13Jedn¹ z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest chaos panuj¹cy w nastêpstwie niezadowala-
j¹cej dzia³alno�ci kancelarii wspó³czesnych na przedpolu archiwalnym. Por. I. Radtke, Kancelaria wspó³-
czesna, �Archeion�, t. 100, 1999, s. 28�50.
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znaniu w latach 1950�1973. Wspó³cze�nie dokonano niezbêdnych uzupe³nieñ ty-
tu³ów jednostek archiwalnych wymienionych zespo³ów14. Poczynione korekty by³y
jednak zdecydowanie niewystarczaj¹ce. Na przyk³ad grupa j.a. w zespole Urz¹d
Wojewódzki w Poznaniu (1945�1950) zawiera sprawozdania równocze�nie kil-
kudziesiêciu zak³adów pracy. ¯adne dodatkowe adnotacje w istniej¹cych inwen-
tarzach, ograniczone choæby wzglêdami technicznymi, nie pozwol¹ na pe³ne roz-
poznanie zawarto�ci tego rodzaju j.a. Dla znacznej czê�ci j.a. w tych zespo³ach
jedynym sposobem zorientowania u¿ytkowników okazywa³o siê sporz¹dzenie,
siêgaj¹cego g³êbi¹ informacyjn¹ do poziomu pojedynczych dokumentów, indeksu
przedmiotowego wzglêdnie osobowego15. Przybra³ on formê bazy danych w po-
staci zestawienia zaprojektowanych specjalnie formularzy w programie Access
pod nazw¹ �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych�. Struktura rekordów tej bazy
nie odbiega w zasadniczy sposób od struktury rekordów bazy danych IZA 4.0
(zob. ni¿ej: Przyk³adowy rekord w bazie danych �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³a-
snych�).

Uwzglêdniaj¹c tylko trzy wymienione zespo³y, baza �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw
w³asnych� obejmowa³a wg stanu na koniec 2002 r. ³¹cznie 27 726 rekordów odno-
sz¹cych siê do 2482 j.a. na ogóln¹ liczbê 8560 jednostek objêtych w tych zespo³ach
odpowiednimi pracami16. Ka¿da nazwa w³asna wzglêdnie nazwisko wystêpuj¹ce
w danej j.a. tworzy jeden odrêbny rekord niezale¿nie od czêstotliwo�ci pojawiania
siê w dokumentach, które owa jednostka zawiera. Jednostki, dla których wystêpuj¹
dodatkowe informacje w bazie �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych�, oznaczono
w rubrykach �uwagi� w inwentarzach ksi¹¿kowych wzglêdnie kartkowych zindek-
sowanych zespo³ów liter¹ �I�. Inwentarz danego zespo³u uzupe³niony tego rodzaju
adnotacjami pozostaje oczywi�cie nadal podstawow¹ pomoc¹ archiwaln¹ i od niego
nale¿y rozpoczynaæ wszelkiego rodzaju poszukiwania. Baza danych �Indeks uzu-
pe³niaj¹cy nazw w³asnych� nie dotyczy bowiem j.a., których tytu³y wyczerpuj¹ jed-
noznacznie zawarto�æ tre�ciow¹. Na przyk³ad je�li tytu³ j.a. brzmi: �Sprawozdania
Starostwa Powiatowego we Wrze�ni�, i wszystkie zawarte w niej dokumenty s¹

14W zespole Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu (1945�1950) licz¹cym ogó³em 3644 j.a. w inwenta-
rzu ksi¹¿kowym w rubryce �uwagi� tytu³y 321 j.a., w czê�ci zespo³u Izby Przemys³owo-Handlowej w Po-
znaniu po 1945 r., licz¹cej 616 j.a., uzupe³niono w inwentarzu ksi¹¿kowym w rubryce �uwagi� tytu³y 210
jednostek, a w objêtej do koñca 2002 r. odpowiednimi pracami czê�ci zespo³u Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Poznaniu, licz¹cej 4300 j.a., uzupe³niono tytu³y na kartach inwentarzowych w 522
przypadkach.

15W zespole Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu (1945�1950) indeks przedmiotowy i osobowy spo-
rz¹dzono w odniesieniu do 1170 j.a. (32,1% ogólnej liczby j.a. zespo³u), w czê�ci zespo³u Izby Przemy-
s³owo-Handlowej w Poznaniu po 1945 r. indeks przedmiotowy sporz¹dzono w odniesieniu do 189 j.a.
(30,6% tej czê�ci zespo³u) oraz objêtej dot¹d odpowiednimi pracami czê�ci zespo³u Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu (1950�1973) indeks przedmiotowy i osobowy sporz¹dzono w od-
niesieniu do 1014 j.a. (23,6% ogólnej liczby jednostek tej czê�ci zespo³u).

16Prace prowadzone przez jedn¹ osobê trwa³y w sumie 3 lata. Do bazy wprowadzono przeciêtnie
50�100 rekordów dziennie. Wraz z danymi odnosz¹cymi siê do kilku innych zespo³ów baza na koniec
2002 r. liczy³a 30 600 rekordów.
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wy³¹cznie dzie³em tego starostwa, baza danych �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³a-
snych� takiej j.a. nie obejmuje. Odpowiednie rekordy s¹ sporz¹dzane natomiast np.
do j.a. zatytu³owanych �Sprawozdania starostw powiatowych� w sytuacji, gdy znaj-
duj¹ siê w niej dokumenty wytworzone przez przypadkowy zestaw tylko czê�ci sta-
rostw w województwie poznañskim. Mo¿liwo�æ wykorzystania w nastêpnej fazie
kwerendy bazy �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych� umo¿liwia potencjaln¹ ak-
tywacjê znacznej, bo siêgaj¹cej przeciêtnie niemal trzeciej czê�ci zespo³ów w obie-
gu naukowym, a nawet w ogóle w³¹czenie ich do tego¿ obiegu. W praktyce bowiem
u¿ytkownicy nie podejmuj¹ poszukiwañ wymagaj¹cych ogromnych nak³adów cza-
sowych, a niewspó³miernych do spodziewanych efektów. �wiadcz¹ o tym najlepiej
puste b¹d� prawie puste metryczki odpowiednich j.a., mimo i¿ warto�æ �ród³owa
znajduj¹cych siê w nich dokumentów nie ustêpuje na ogó³ jednostkom opisanym
zgodnie z regu³ami sztuki.

Przyk³adowy rekord w bazie danych
�Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych�

Zaprezentowany rekord zawiera wype³nione pole �strona pocz¹tkowa�. W przy-
padku niewielkich objêto�ciowo j.a., b¹d� odznaczaj¹cych siê w miarê przejrzy-
stym uk³adem, nie wype³niano tych pól z przyczyn czysto technicznych (oszczêd-
no�æ czasu). Pole, na którym w tym przypadku znajduje siê zapis �stowarzyszenia
i zwi¹zki�, okre�la kategoriê danego twórcy akt wg klasyfikacji stosowanej w ba-
zie danych SEZAM.

W sporadycznych przypadkach baza �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych�
zawiera tak¿e has³a o charakterze problemowym, np. s³u¿ba zdrowia, o�wiata, pla-
cówki turystyczno-wypoczynkowe. Odnosz¹ siê one do jednostek zawieraj¹cych
materia³y z jednej strony wyj¹tkowo zró¿nicowane tematycznie, z drugiej �ano-
nimowe� w sensie przyporz¹dkowania instytucjonalnego. Oznacza to oczywi�cie
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pewn¹ niekonsekwencjê w przestrzeganiu zasad budowy bazy danych �Indeks
uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych�, któr¹ z za³o¿enia powinny tworzyæ tylko nazwy
w³asne i nazwiska. Wewnêtrzn¹ spójno�æ bazy mo¿na ³atwo przywróciæ, przeno-
sz¹c odpowiednie adnotacje do rubryk �uwagi� w inwentarzu ksi¹¿kowym wzglêd-
nie kartkowym. W odró¿nieniu od indeksu geograficznego zespo³ów opracowy-
wanych w bazie danych IZA 4.0, pole �miejscowo�æ� w bazie danych �Indeks
uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych� nie zawiera mechanicznie nazw siedziby danego
przedsiêbiorstwa, instytucji czy organizacji. Uznano, i¿ dla organów administracji
publicznej, administracji specjalnej, partii politycznych, organizacji spo³ecznych
itp. bardziej warto�ciowa bêdzie informacja wskazuj¹ca na wi¹¿¹cy siê z zakre-
sem kompetencji danego podmiotu terytorialny uk³ad odniesienia informacji za-
wartych w dokumentach znajduj¹cych siê w jednostce archiwalnej. Nazwa siedzi-
by i tak wystêpuje jako integralna czê�æ nazwy w³asnej w polu �s³owo kluczowe�.
Dlatego dla organów administracji centralnej najczêstszym zapisem w polu �miej-
scowo�æ� jest �Polska�, dla organów administracji wojewódzkiej b¹d� wojewódz-
kich w³adz partii politycznych i organizacji spo³ecznych: �województwo poznañ-
skie� ze wskazaniem na uwarunkowany okresem chronologicznym zasiêg teryto-
rialny (zob. wy¿ej: Przyk³adowy rekord w bazie danych �Indeks uzupe³niaj¹cy
nazw w³asnych), a dla odpowiednich podmiotów dzia³aj¹cych w skali powiatu:
�powiat...� itp. Racjonalno�æ takiego podej�cia ze szczególn¹ moc¹ uzewnêtrznia
siê np. w odniesieniu do tego rodzaju organów administracji gospodarczej, jak
zjednoczenia przedsiêbiorstw przemys³owych. Zasiêg terytorialny kompetencji
zjednoczeñ pozostawa³ w bardzo s³abej korelacji z ich siedzibami. Informacja o geo-
graficznym zakresie kompetencji jest zdecydowanie bardziej warto�ciowa poznaw-
czo ni¿ tylko sama nazwa siedziby danego zjednoczenia. Kieruj¹c siê tymi prze-
s³ankami, nazwy w³asne sk³adaj¹ce siê na omawian¹ bazê mo¿na podzieliæ na trzy
kategorie. Do pierwszej nale¿¹ nazwy w³asne przedsiêbiorstw i instytucji, dla któ-
rych wype³nia siê pole �miejscowo�æ� w aspekcie siedziby. Do drugiej � nazwi-
ska osób fizycznych, dla których wype³nia siê pole �miejscowo�æ� w aspekcie
miejsca zamieszkania i ewentualnie tak¿e geograficznego aspektu sprawy, w któ-
rej dana osoba by³a stron¹ (np. przydzia³ ziemi czy inne kwestie maj¹tkowe). Trzeci¹
grupê tworz¹ nazwy w³asne wszelkiego rodzaju cia³ administracyjnych, partii po-
litycznych i organizacji spo³ecznych, dla których najlepszym rozwi¹zaniem by³o-
by utworzenie na formularzu odrêbnego pola �terytorium dzia³ania�17. Do tych
trzech grup mo¿na by ograniczyæ listê kategorii nazw w³asnych bazy.

Do tej pory pole �kategoria� rekordu bazy danych �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw
w³asnych� by³o wype³niane za pomoc¹ pojêæ klasyfikacyjnych zaczerpniêtych
z listy stosowanej w bazie danych ewidencji zespo³ów SEZAM. Informacje za-
warte w tym polu nie maj¹ wszak¿e dla przydatno�ci i funkcjonalno�ci bazy �In-

17Pojêcie �terytorium� dla odpowiednich podmiotów nale¿a³oby tak¿e uwzglêdniæ w geograficznym
aspekcie indeksu przedmiotowego nazw w³asnych nowo opracowanych zespo³ów w bazie danych IZA
3.0. W tym celu wszak¿e formularz wprowadzania danych musia³by ulec w tej bazie stosownej korekcie.
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deks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych� ¿adnego praktycznego znaczenia. Proces
wyszukiwania konkretnych nazw obywaæ siê mo¿e bez ¿adnych ogniw po�red-
nich, zw³aszcza przy mêtno�ci kryteriów klasyfikacyjnych, z jak¹ mamy do czy-
nienia w przypadku tej listy.

Uwzglêdniaj¹c dotychczasowe do�wiadczenia w budowaniu bazy danych �In-
deks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych�, opracowano nowy wzór formularza, który
mo¿e byæ wykorzystany w przypadku podjêcia tego rodzaju prac w innych archi-
wach (zob. ni¿ej: Wzór skorygowanego rekordu bazy �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw
w³asnych�). Po odpowiednim skorelowaniu ze stosowanym dot¹d formularzem
rozwi¹zania zawarte w podanym skorygowanym wzorze rekordu zostan¹ uwzglêd-
nione w toku dalszych prac nad budowaniem bazy danych �Indeks uzupe³niaj¹cy
nazw w³asnych� w AP w Poznaniu.

Wraz z wprowadzeniem zindeksowanych wcze�niej w opisany sposób inwenta-
rzy zespo³ów archiwalnych do bazy danych IZA 4.0 zak³ada siê przenoszenie od-
powiednich fragmentów bazy danych �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych� do
w³a�ciwych pól rekordów bazy danych IZA 4.0: indeks przedmiotowy, indeks
geograficzny, indeks osobowy. Uczyniono tak ju¿ w przypadku zespo³ów Komi-
tetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu i Za-
rz¹du Okrêgu Pañstwowych Nieruchomo�ci Ziemskich w Poznaniu, przenosz¹c
wszystkie rekordy tych zespo³ów z bazy danych �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³a-
snych� do pól odpowiednich rekordów j.a. w bazie danych IZA 4.0. Dla sprawne-
go przeprowadzenia tej czynno�ci niezbêdne jest odrêbne kategoryzowanie w ba-
zie danych �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych� rekordów dotycz¹cych osób
fizycznych. Mo¿liwo�æ takiej w³a�nie kategoryzacji przewiduje poni¿szy wzór
skorygowanego rekordu bazy danych �Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych�.

Wzór skorygowanego formularza bazy danych
�Indeks uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych�
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Nie ma ¿adnych powodów, by odmawiaæ walorów uniwersalnych zaprezen-
towanym rozwi¹zaniom metodycznym w zakresie sporz¹dzania indeksów do ze-
spo³ów opracowywanych wg programu IZA 4.0, jak i zespo³ów ju¿ opracowa-
nych metodami tradycyjnymi. Tworzenie odrêbnej bazy danych typu �Indeks
uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych� w archiwach wysuwaj¹cych na pierwszy plan szyb-
kie wprowadzanie opracowanych w przesz³o�ci inwentarzy zespo³ów do bazy da-
nych IZA 4.0 mo¿e byæ zadaniem bezprzedmiotowym tylko pod warunkiem, ¿e
pola rekordów tej bazy: indeks przedmiotowy, indeks geograficzny, indeks osobo-
wy nie pozostan¹ puste, wzglêdnie nie ogranicz¹ siê do przetwarzania tylko tre�ci
tytu³ów j.a.

W najbli¿szym czasie zostanie rozwa¿ona zasadno�æ u¿ycia bazy �Indeks
uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych� jako podstawowej pomocy archiwalnej dla pew-
nych fragmentów nie opracowanej czê�ci zasobu AP w Poznaniu. Chodzi tu o po-
jedyncze najczê�ciej dokumenty (varia), dla których ustalenie przynale¿no�ci ze-
spo³owej i ewentualne zintegrowanie z istniej¹cymi zespo³ami wymaga podjêcia
czynno�ci czasoch³onnych, niewspó³miernych do warto�ci �ród³owej i objêto�ci
tych fragmentów zasobu. Zinwentaryzowanie za pomoc¹ bazy danych �Indeks
uzupe³niaj¹cy nazw w³asnych� i pozostawienie w formie odrêbnego zbioru tych
fragmentów zasobu pozwoli³oby bez najmniejszej szkody dla rozpoznania ich
zawarto�ci, a nawet z wiêksz¹ korzy�ci¹ w tym wzglêdzie, na istotne oszczêdno-
�ci czasowe.

Powodzenie tego eksperymentu mog³oby otworzyæ drogê do modernizowania
metodyki archiwalnego opracowywania akt w szerszym zakresie. Fundamenty
praktyki archiwalnej, po³o¿one w swych zasadniczych zrêbach wg legitymuj¹cych
siê czêsto ponadstuletnim sta¿em kanonów teorii archiwistyki, wydaj¹ siê tu i ów-
dzie z lekka zmursza³e. Oczywi�cie, nie chodzi tu o przeprowadzanie zmian po-
zornie efektownych, bo z wykorzystaniem techniki komputerowej, po to, ¿eby
przys³owiowo wszystko zosta³o po staremu. Definiuj¹c rzecz w kategoriach cy-
bernetyki, wszelkim przemianom w archiwistyce winno przy�wiecaæ uporczywe
d¹¿enie do zmniejszania ró¿nicy miêdzy potencja³em informacyjnym, jakim ar-
chiwa dysponuj¹ na wej�ciu (zasób zabezpieczony), a t¹ jego czê�ci¹, która docie-
ra do u¿ytkowników na wyj�ciu (zasób wykorzystywany). Dobór �rodków s³u¿¹-
cych temu celowi winien dokonywaæ siê bez skrêpowania jakimikolwiek kon-
strukcjami my�lowymi, choæby obros³ymi patyn¹ dziejów. Innymi s³owy, nad-
rzêdn¹ funkcj¹ wszelkich rozwi¹zañ metodycznych winno byæ podwy¿szanie
sprawno�ci dzia³ania archiwów wedle zarysowanego powy¿ej kryterium.

Andrzej C h o n i a w k o, Selected aspects of record elaboration in the State Archives in
Poznañ with the use of computer technology. The article discusses methods of the use of computer
technology in the State Archives in Poznañ. In the introduction, the author reminds subsequent
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stages of the computerisation of State Archives in Poland. He stresses the role of the task force:
„Information Science and Archives” appointed by the Head Office of State Archives (NDAP)
in the initiation of discussions on the application of computers in the state archival service. In
mid 80s, projects to design computer databases in Polish archive sciences were taken up, with
the central system of recording fonds: SEZAM being of key importance among them. The IZA
database, designed with the use of Access application, has begun to serve the needs of elabora-
ting fonds of records at archives since mid 90s. That database constitutes a very significant step
towards solving the problem of making indexes to fonds of records which would reach deeper
than just to the level of an archival unit. A data entry form for an archival unit in the IZA
database includes the following fields: subject index, index of names, geographical index, thus
making it possible to enter relevant data regarding the contents of the unit. Functional capabi-
lities of the most recent version of that database (IZA 4.0) have been significantly extended
thanks to its comprehensive data sorting function. The use of the IZA 4.0 database allows for a
significant increase of efficiency of the record elaboration process, in particular, it allows to
avoid activities related to the renumbering of records and their physical displacement within
the fond.

Full capabilities of the newest version of the IZA 4.0 database were first used in the State
Archives in Poznañ to elaborate the fond of records of the Agricultural Vehicles Plant „Polmo”
in Poznañ. It is a complex fond of a very complicated internal structure. Two inventories were
elaborated to the fond: a scientific one, reflecting the arrangement of the fond by subject gro-
ups, regardless of the sequence of call numbers, an a treasury inventory, according to the sequ-
ence of call numbers, reflecting the physical arrangement of archival units of the fond in store-
rooms. The fond of records of K. Kurpiñski Symphonic Orchestra of Great Poland (Wielkopol-
ska Orkiestra Symfoniczna) in Poznañ was elaborated in a similar way. Inventories to both
those fonds were equipped with a subject index of names of enterprises and institutions refer-
ring to individual documents prepared by specific authors, or to those which in a substantial
way refer to given entities. Subject indexes and indexes of names structured according to those
principles may be of great advantage for better understanding of the contents of archival units
included within the fonds already elaborated. Names of various enterprises and institutions are
followed by information not only of subjective character, i.e. related to enterprises and institu-
tions, but, first of all, by information connected with the scope of their powers and referring to
various areas of political and economic life. Thus, the subject index, which includes names of
enterprises and institutions, may, to a significant extent, also play the function of a problem
index.

Following those prerequisites, a database was begun to be created in the State Archives in
Poznañ in the form of a set of forms specially designed with the use of the Access application,
entitled „Supplementary Index of Names”. The database comprises fonds particularly diversi-
fied in respect to the substantive contents and the formal character [among others, the Provin-
cial Office in Poznañ (1945–1950), the Presidium of the Provincial National Council in Poznañ
(1950–1973)]. Contrary to the geographical index of fonds elaborated in the IZA 4.0 database,
in the „Supplementary Index of Names” database, the field „place” does not automatically
include the name of the registered seat of a given enterprise, institution or organisation. It was
assumed, that for the bodies of public administration, special administration, political parties,
social organisations, etc., the information indicating the territorial range of reference of data
included in documents within a given archival unit, connected with the scope of powers of
a given entity, would be much more valuable.
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Andrzej C h o n i a w k o, Certains aspects de traitement des archives aux Archives d’État
de Poznañ à l’aide de la technique informatique. L’auteur de l’article discute les méthodes
d’utilisation de la technique informatique aux Archives d’État de Poznañ. Ayant commencé par
rappeler les étapes successives d’informatisation des archives d’État en Pologne, il souligne le
rôle que l’équipe „Informatique et Archives”, créée par la NDAP, a joué pour lancer la discus-
sion au sujet de l’utilisation des ordinateurs au sein des services d’archives d’État. Au milieu
des années 80, des bases de données informatiques, où la place principale revient au fichier
central des fonds SEZAM, ont commencé à être créées dans les structures de l’archivistique
polonaise. À partir du milieu des années 90, la base de données IZA, réalisée à l’aide du logiciel
Access, a commencé à être utilisé lors du traitement des fonds d’actes dans les archives. Cette
base est un pas essentiel rapprochant la solution de la question de création des index des fonds
allant bien au-delà que le niveau du titre de l’article d’archives. Le formulaire de saisie de
données relatives à un article d’archives est constitué, pour ce qui est de la base IZA, de cases
telles que: index thématique, index de personnes, index géographique, ce qui permet d’y saisir
les données respectives ayant trait au contenu de l’article donné. Ayant été dotée d’une capacité
multifonctionnelle de triage de données, la version la plus récente de cette base de données
(IZA 4.0) en a accru considérablement la fonctionnalité. L’utilisation de la base de donnée IZA
4.0 permet d’améliorer substantiellement l’efficacité du processus de traitement des actes des
fonds d’archives, et notamment d’éviter les actions liées à la modification de la cote des actes et
à leur délocalisation physique à l’intérieur du fonds.

Toutes les possibilités offertes par la version la plus récente de la base de données IZA 4.0
ont été utilisées pour la première fois aux archives d’État de Poznañ, lors du traitement du fonds
d’actes de l’Usine de véhicules agricoles „Polmo” de Poznañ. C’est là un fonds complexe,
d’une structure très compliquée. Deux inventaires ont été élaborés le concernant: un inventaire
scientifique, illustrant la répartition du fonds en groupes thématiques, indépendamment de l’or-
dre des cotes, ainsi qu’un inventaire patrimonial, respectueux de l’ordre des cotes et reflétant la
disposition physique des articles d’archives du fonds dans le magasin. C’est de la même ma-
nière qu’a été traité le fonds d’actes de l’Orchestre symphonique de la Grande Pologne K.
Kurpiñski de Poznañ. Les inventaires des deux fonds ont été dotés d’un index thématique des
dénominations des entreprisses et des institutions, se référant à des documents uniques, établis
par des auteurs concrets ou bien à ceux qui concernent d’une manière essentielle des entités
données. Construits suivant ces principes, les index thématiques et de personnes peuvent s’avérer
éminemment utiles permettant de mieux connaître le contenu des articles d’archives des fonds
ayant déjà été traités. Les dénominations de diverse nature d’entreprises et d’institutions sont
suivies non seulement d’informations à caractère subjectif, c’est-à-dire concernant des entre-
prises et des institutions, mais aussi et surtout d’informations relatives au champ de leurs
compétences et intervenant dans de divers domaines de la vie politique et économique. L’index
thématique, comportant les dénominations d’entreprises et d’institutions, peut donc aussi rem-
plir, dans une grande mesure, la fonction d’un index de problèmes.

En vertu de ces prémisses, les Archives d’État de Poznañ ont commencé à créer une base de
données sous forme d’un jeu de formulaires spécialement conçus en Access, intitulé „Index
complémentaire des noms propres”. La base contient les fonds particulièrement différenciés du
point de vue formel et de fond [Office de voïvodie de Poznañ (1945–1950), Présidence du
Conseil du peuple de voïvodie de Poznañ (1950–1973), entre autres]. Au contraire de l’index
géographique des fonds traités à l’aide de la base de données IZA 4.0, la case „localité” de la
base de données „Index complémentaire des noms propres” ne comporte pas mécaniquement la
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dénomination du siège de l’entreprise, institution ou organisation données. L’on a considéré
que, pour ce qui est des organes d’administration publique, d’administration spéciale, de partis
politiques, organisations sociales, etc., il serait plus utile de préciser, en fonction du champ de
compétence de chaque entité, le système territorial de référence des informations contenues
dans les documents constitutifs de l’article d’archives en question.

Àíäæåé Õ î í ÿ â ê î, Íåêîòîðûå àñïåêòû îáðàáîòêè àêòîâ â Ãîñóäàðñòâåííîì
àðõèâå â Ïîçíàíå ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìïüþòåðíîé òåõíèêè. Â ñòàòüå îáñóæäåí ìåòîä
ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå â Ïîçíàíå. Â ñàìîì íà÷àëå
àâòîð íàïîìèíàåò î÷åðåäíûå ýòàïû êîìïüþòåðèçàöèè â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ â Ïîëü-
øå. Îí ïîä÷åðêèâàåò ðîëü êîëëåêòèâà «Èíôîðìàòèêà è àðõèâû», ñîçäàíîãî Ãåíåðàëüíîé
äèðåêöèåé ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ, â íà÷àòè îáñóæäàíèÿ ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðîâ
â ãîñóäàðñòâåííîé àðõèâíîé ñëóæáå. Â ïîëîâèíå 80. ãã. íà÷àòî â Ïîëüøå ñîçäàâàòü
êîìïüþòåðíûå áàçû äàííûõ. Ñðåäè íèõ ñàìîé âàæíîé ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíàÿ êàðòîòåêà
àðõèâíûõ ôîíäîâ SEZAM. Ñ ïîëîâèíû 90. ãã. ïðè îáðàáîòêå ôîíäîâ â óïîòðåáëåíèè
áàçà äàííûõ IZA, èçãîòîâëåíà â ïðîãðàììå Access. Ýòà áàçà ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî âàæíûì
øàãîì â ñîñòîâëÿíèè óêàçàòåëåé íå òîëüêî ê òèòóëàì åäèíèö õðàíåíèÿ. Â òðàôàðåòå áàçû
IZA ïðåäìåòíûé, èìåííîé è ãåîãðàôè÷åñêîé óêàçâòåëè ïðåäîñòîâëÿþò âîçìîæíîñòü
ó÷åñòü ñîîòâåòñòâóþùèå äàííûå êàñàþùèåñÿ ñîäåðæàíèè åäèíèöû. Â íîâåéøåì âàðèàíòå
ýòîé áàçû äàííûõ (IZA 4.0) çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åíà ôóíêöèîíàëüíîñòü, áëàãîäàðÿ
âñåñòîðîííîé âîçìîæíîñòè ñîðòèðîâêè äàííûõ. Ïðè ïðèìåíåíèè áàçû äàííûõ IZA 4.0
îáðàáîòêà àðõèâíûõ ôîíäîâ ïðîèñõîäèò ãîðàçäî áûñòðåå. Ýòî îòíîñèòñÿ îñîáåííî ê
èçìåíÿíèè øèôðîâ è ïåðåìåùàíèè åäèíèö â ïðåäåëàõ ôîíäà. Ïîëíûå âîçìîæíîñòè
íîâåéøåãî âàðèàíòà áàçû äàííûõ IZA 4.0 èñïîëüçîâàíû â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå â
Ïîçíàíå ïðè îáðàáîòêå ôîíäà Àâòîçàâîäà �Polmo� â Ïîçíàíå. Ñòðóêòóðà ýòîãî ôîíäà
î÷åíü ñëîæíà. Ê ôîíäó äâà ïîñîáèÿ: 1) íàó÷íàÿ îïèñü, ó÷èòûâàþùàÿ ñòðóêòóðó ôîíäà ïî
òåìàòè÷åñêèì êàòåãîðèÿì, íåñìîòðÿ íà ïîðÿäîê àðõèâíûõ øèôðîâ, 2) ñäàòî÷íàÿ îïèñü
ïî øèôðàì, ó÷èòûâàþùàÿ ðàçìåùåíèå åäèíèö â ñêëàäå. Òàê æå îáðàáîòàí ôîíä
Âåëèêîïîëüñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà èì. Ê. Êóðïèíñêîãî â Ïîçíàíå. Îïèñè îáîèõ
ôîíäîâ ñíàáæåíû ïðåäìåòíûìè óêàçàòåëÿìè íàçâàíèé ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé.
Ïðåäìåòíûå è èìåííûå óêàçàòåëè ñîñòàâëåíû ïî òàêèì ïðàâèëàì ïîçâîëÿþò ëó÷øå óçíàòü
ñîäåðæàíèå åäèíèö îáðàáîòàííûõ ôîíäîâ. Òàêèå óêàçàòåëè ñîäåðæàþò íå òîëüêî
èíôîðìàöèþ ïðî ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ, íî ïðåæäå âñåãî ïðî ïðåäåëû èõ
êîìïåòåíöèè è ðàçíûå îáëàñòè ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè. Ó÷èòûâàÿ ýòè
ïðåäïîñûëêè, â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå â Ïîçíàíå ïîäãîòîâëåíà â ïðîãðàììå Access
áàçà äàííûõ �Äîïîëíèòåëüíûé óêàçàòåëü ñîáñòâåííûõ íàçâàíèé�. Â áàçó ïîïàëè ôîíäû
îñîáåííî íåîäíîðîäíû ñóùåñòâåííî è ôîðìàëüíî, êàê íàïðèìåð Âîåâîäñêîå óïðàâëåíèå
â Ïîçíàíå (1945�1950), Ïðåçèäèóì Âîåâîäñêîãî íàðîäíîãî ñîâåòà â Ïîçíàíå (1950�1973).
Â îòëè÷å îò ãåîãðàôè÷åñêèõ óêàçàòåëåé ðàíüøå îáðàáîòàíûõ ôîíäîâ, â áàçå äàííûõ IZA
4.0, â �Äîïîëíèòåëüíîì óêàçàòåëå ñîáñòâåííûõ íàçâàíèé� ýëåìåíò «ìåñòíîñòü» íå
çàêëþ÷àåò â ñåáå íàçâàíèÿ ìåñòà, ãäå íàõîäèòñÿ äàííîå ïðåäïðèÿòèå, ó÷ðåæäåíèå èëè
îðãàíèçàöèÿ. Ïðèíÿòî, ÷òî äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèè,
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèè ëó÷øå óêàçàòü ñôåðó äåÿòåëüíîñòè äàííîãî ñóáúåêòà â ìåñò-
íîé ñòðóêòóðå èíôîðìàöèè èç äîêóìåíòîâ íàõîäÿùèõñÿ â åäèíèöå õðàíåíèÿ.



ARCHEION, T. CIV
WARSZAWA 2002

ADAM BANIECKI
(Wroc³aw)

PROBLEMATYKA INFORMATYCZNA PODCZAS
VI EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI ARCHIWALNEJ WE FLORENCJI

W dniach 30 V�2 VI 2001 r. w Palazzo Vecchio mia³a miejsce VI Europejska
Konferencja Archiwalna zorganizowana przez Narodowe Stowarzyszenie Archi-
wistyki W³oskiej (ANAI)1, G³ówn¹ Dyrekcjê Archiwów W³oskich2 oraz Miê-
dzynarodow¹ Radê Archiwów.

Konferencja, zorganizowana pod has³em �Archiwa miêdzy przesz³o�ci¹
a przysz³o�ci¹�, mia³a za cel okre�liæ miejsce archiwów we wspó³czesnym �wie-
cie w kontek�cie szybkich przemian technologicznych w informatyce i technolo-
giach informatycznych, stawiaj¹cych przed archiwami nowe wyzwania. Groma-
dz¹c archiwistów, nie tylko z Europy, ale i Ameryki Pó³nocnej, by³a okazj¹ do
konfrontacji problemów oraz metod ich rozwi¹zywania przez s³u¿by archiwalne
narodowe b¹d� korporacyjne.

Dynamiczny rozwój technologiczny, bêd¹cy czê�ci¹ procesów globalizacyj-
nych o skali pozaeuropejskiej, odbywa siê w zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej
i gospodarczej. Procesy te determinuj¹ zdolno�ci rozmaitych struktur archiwal-
nych do adaptacji nowoczesnej technologii, a tak¿e okre�laj¹ sposoby jej wyko-
rzystania oraz charakter zadañ realizowanych przez archiwa.

Niezwykle bogaty program konferencji przebiega³ na dwóch poziomach: se-
sjach plenarnych, obejmuj¹cych g³ówne w¹tki konferencji, oraz seminariach te-
matycznych odbywaj¹cych siê równolegle ze sob¹, gromadz¹cych zainteresowa-
nych wybranymi zagadnieniami. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mo¿liwe by³o za-
prezentowanie niektórych szczegó³owych rozwi¹zañ realizowanych w konkret-
nych archiwach.

Jednym z wiod¹cych tematów by³y programy i projekty Unii Europejskiej dla
archiwów: problemy i perspektywy. W g³ównym referacie Bernarda Smitha3 prele-
gent zwróci³ uwagê na fakt, ¿e Unia Europejska czuje siê odpowiedzialna za ar-

1 Associazione Nazionale Archivistica Italiana.
2 Direzione Generale per gli Archivi.
3 B. Smith (European Commission, Generale Directore for the Information Society), �Digital Herita-

ge and Cultural Content�.
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chiwa. W zwi¹zku z tym Rada Europy podjê³a problematykê archiwaln¹ w kon-
tek�cie dynamicznego rozwoju komunikacji elektronicznej. Rozwój poczty elek-
tronicznej, informacje w postaci stron internetowych, budowanych w ró¿nych tech-
nologiach, stworzy³y warunki dla globalizacji informacji. Demokratyczne spo³e-
czeñstwa postanowi³y zapewniæ obywatelom powszechny dostêp do informacji.
W konsekwencji archiwa zosta³y zmuszone do zajêcia siê problematyk¹ archi-
wów elektronicznych. Tylko t¹ drog¹, ze wzglêdu na relatywnie niski koszt infor-
macji elektronicznej, mo¿liwa jest globalna informacja. Informatyzacja informa-
cji zrodzi³a jednak wiele problemów. Do ich rozwi¹zania powo³ano DLM-Forum.

G³ównym problemem jest ju¿ sama ilo�æ materia³ów, np. BBC posiada 10 mln
programów telewizyjnych. Jak je choæby tylko konserwowaæ? BBC jest instytucj¹
i rozwi¹zanie jej problemów bêdzie mo¿liwe. Tymczasem ambicj¹ Unii Europej-
skiej jest zachowanie, przechowanie i konserwacja stron internetowych, których
liczba w Europie szacowana jest na 2,4 mld. S¹ one rozproszone i w sposób roz-
proszony zarz¹dzane. Konieczne staje siê wypracowanie kryterium pozwalaj¹ce-
go zidentyfikowaæ to, co nale¿y przechowywaæ z tej niezwykle wielkiej i ¿ywio-
³owej produkcji, jak j¹ przechowywaæ, kto ma do niej prawa autorskie, jak j¹ in-
wentaryzowaæ i udostêpniaæ. Nie ulega bowiem w¹tpliwo�ci, ¿e owe strony inter-
netowe, tak w formie jak tre�ci, s¹ czê�ci¹ spu�cizny europejskiej i narodowej.

Technologie informatyczne nios¹ ze sob¹, na ka¿dym etapie wykorzystania,
konieczno�æ ich obs³ugi, co powoduje zwiêkszenie zatrudnienia. Ju¿ dzi� wyra�-
nie widaæ powa¿ne niedouczenie osób sk¹din¹d wykszta³conych pracuj¹cych w co-
raz bardziej specjalizuj¹cych siê sektorach informatycznych, a jeszcze bardziej
uwidaczniaj¹ siê braki u przygotowanych pod wzglêdem fachowym i informa-
tycznym. Taka sytuacja panuje tak¿e w archiwach4.

W zakresie tzw. digitalizacji kultury jest w Europie wiele programów, a pañ-
stwa Rady Europy w ró¿ny sposób podchodz¹ do tego problemu. Niew¹tpliwie,
na co zwraca uwagê Smith, konieczne jest wypracowanie standardów, dokonanie
inwestycji w dziedziny informatyczne, a wreszcie stworzenie programów wielo-
jêzycznych.

Projekty, które trzeba zrealizowaæ, winny przynie�æ: inteligentny dostêp do
spu�cizn i �róde³ naukowych; elektroniczne biblioteki; zdigitalizowane archiwa.

Obecnie, wskazuje Smith, realizowane s¹ w Europie trzy g³ówne programy:
eEuropa: www.europa.eu.iut/comm/information; Framework Programmes:
www.cordis.lu; Ist. Cultural Heritage: www.cordis.la/ist/k3/digicult.

4 Istnieje program europejski eEurope, którego celem jest alfabetyzacja w sferze informatycznej spo-
³eczeñstw europejskich. Polskim przyk³adem tego dzia³ania jest program �Komputer w ka¿dej szkole�.
Problemy europejskiej edukacji informatycznej omawiane by³y na konferencjach w Lourdes i Lozannie.
Problemom zatrudnienia w kulturze w kontek�cie spo³eczeñstwa informatycznego i organizacji pracy
po�wiêcone by³o kilka spotkañ w ramach grup roboczych Rady Europy, ostatnie w Rzymie w 1999 r.
Efektem tych spotkañ s¹ zalecenia z ró¿nym skutkiem realizowane w ró¿nych krajach. Na konferencji
rzymskiej przedstawiono jednak wiele niezwykle praktycznych rozwi¹zañ.
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Maria Pia Marini Rinaldi5 w swoim wyst¹pieniu: �Perspektywy aktywno�ci
archiwalnej w �wietle finansów europejskich� skupi³a siê na przyk³adzie W³och.
Zwróci³a uwagê, ¿e archiwa nie s¹ przygotowane do pracy w dziedzinach innych
ni¿ archiwistyka. Decyzja Europejskiej Rady Kultury z 17 VI 1994 r. na³o¿y³a
odpowiedzialno�æ za stan kultury narodowej na ministrów kultury. Poniewa¿
w dziedzinie kultury powstaj¹ zupe³nie nowe warto�ci, potrzebne s¹ programy
strategiczne. Problem wi¹¿e siê ze zdolno�ciami finansowania nowych rozwi¹-
zañ. Bud¿ety kultury czêsto konstruowane s¹ w ten sposób, ¿e wystarczaj¹ jedy-
nie na podtrzymywanie funkcjonowania instytucji; nie daj¹ im wiêkszych szans
na rozwój. Pozyskanie �rodków na finansowanie programów jest zatem konieczne
i wi¹¿e siê z tym, ¿e musz¹ one byæ tak bardzo dobrze przygotowane, aby efekty
ich prac by³y wyra�nie widoczne.

Aby projekt móg³ byæ dobrze przygotowany, obok podstawowych cech, takich
jak cel, nale¿y: zdefiniowaæ precyzyjnie rolê podmiotów bior¹cych udzia³ w reali-
zacji; posiadaæ dobr¹ koordynacjê administracyjn¹ i finansow¹ uczestników; mieæ
dobr¹ koordynacjê naukow¹ zwartego zespo³u (sk³adaj¹cego siê z ró¿nych pod-
miotów); mieæ okre�lony i jasny sposób komunikacji; posiadaæ precyzyjne me-
chanizmy kontrolne; posiadaæ jasno zdefiniowan¹ odpowiedzialno�æ za projekt.

Ostatnim, najistotniejszym aspektem wzorcowego programu jest to, ¿e musi
on byæ u¿ywany, poniewa¿ inaczej traci swoje uzasadnienie i nie znajduje �rod-
ków.

Zbiór informacji dotycz¹cych wspominanych przez autorkê programów mo¿-
na znale�æ pod adresami: www.cordis.lu; www.ispo.cec.be; www.echo.lu/info2000;
www.cultivate-en.org; www.apre.it.

Niezwykle interesuj¹ce by³y dyskusje zamykaj¹ce kolejne obrady plenarne.
Dyskutanci zwracali uwagê na takie zagadnienia, jak: które z elementów du¿ych
programów europejskich s¹ wa¿ne dla archiwistów, wskazywano na niewielk¹
relacjê pomiêdzy programami europejskimi a codziennymi zajêciami. Zastanawiano
siê, jak przybli¿yæ rzeszom archiwistów, s³abo zorientowanych i nie zaintereso-
wanych poruszanymi na konferencji problemami, trendy, które w jakim� momen-
cie stan¹ siê ich udzia³em. Zwrócono wreszcie uwagê na to, ¿e realizacja wiêkszo-
�ci programów przewidziana jest na rok, do dwóch, a nie wszystkie kraje europej-
skie s¹ przygotowane do wykonania z³o¿onych projektów w tym czasie. Podkre-
�lono, ¿e archiwa zbyt mocno uzale¿nione s¹ od wytwórców danych i na nich
skupiaj¹ swoj¹ uwagê, a zbyt ma³o po�wiêcaj¹ uwagi konsumentom informacji,
które przechowuj¹.

5 M. P. M. Rinaldi, �Le prospettive per le attivitá archivistiche nel quadro dei finanziamenti europei:
specialistico/ integrato�, wyst¹pienie plenarne. Warto zwróciæ uwagê na g³os autorki w dyskusji wyg³o-
szony w lipcu 1998 r. podczas Narodowej Konferencji Archiwów w³oskich, zob. Conferenza Nazionale
degli Archivi, Roma 1999, s. 301, a tak¿e na jej artyku³: DLM-Forum Follow Up: Proposal on training of
administrators and archivists [w:] European citizens and electronic information: the memory of Informa-
tion society, INSAR, suplement IV, 2000.
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W kontek�cie styku instytucji i spo³eczeñstwa w dobie informatycznej warto
zwróciæ uwagê na realizowan¹ we W³oszech od 1997 r. strategiê AIPA6. Referat:
�Strategia AIPA na temat protoko³u informatycznego, sytuacja obecna i przysz³e
scenariusze�, autorstwa Carlo Batiniego7. Problem jest o tyle ciekawy, ¿e polska
archiwistyka jest w trakcie przygotowania zintegrowanego systemu zarz¹dzania
archiwami pañstwowymi8. Tymczasem nie tylko nie mamy modelowych rozwi¹-
zañ czy realizacji szczegó³owych, ale tak¿e ogólnych za³o¿eñ. Mamy wiedzê na
temat zarz¹dzania obiektowego, ale wiedza ta ma czêsto charakter czysto akade-
micki. Sami archiwi�ci przyznaj¹, ¿e s¹ s³abo przygotowani do realizacji tak roz-
leg³ego zadania9. Doskona³ym fachowcom w wybranej dziedzinie brakuje nieste-
ty powa¿niejszego do�wiadczenia informatycznego. Tymczasem zintegrowany
system zarz¹dzania wymaga dostosowania rozwi¹zañ z zakresu archiwistyki i za-
rz¹dzania archiwami do logiki informatycznej. W tym kontek�cie realizowany we
W³oszech program AIPA móg³by wnie�æ wiele do rozwi¹zañ przygotowywanych
dla archiwów polskich. Program ten ju¿ obecnie posiada niezwykle bogat¹ liczbê
publikacji. Przejrzenie not bibliograficznych przedmiotu ukazuje wielk¹ ró¿no-
rodno�æ problemu. Z tego wzglêdu warto bli¿ej skupiæ siê nad tym projektem. We
W³oszech w latach 1997�2001 skonkretyzowa³a siê odpowiedzialno�æ w³adzy
w zakresie zarz¹dzania zautomatyzowanym obiegiem dokumentów i protoko³em
informatycznym. Pocz¹tkowo realizowano liczne inicjatywy cz¹stkowe, takie jak
publikacja dokumentów kierunkowych, wdra¿anie inicjatyw eksperymentalnych,
definiowanie ram czynno�ci urzêdowych realizowanych w re¿imie informatycz-
nym.

Rozwój technologii informatycznych stworzy³ mo¿liwo�ci efektywnego, ca³kowi-
cie zautomatyzowanego zarz¹dzania obiegiem dokumentów i w konsekwencji urze-
czywistnieniem g³êbokich innowacji w sposobie pracy administracji. W realizacji
tych zamierzeñ postawiono sobie dwa paralelne cele:

1. Polepszenie wydajno�ci wewnêtrznej administracji poprzez eliminacjê reje-
strów papierowych, zmniejszenie registratur i zracjonalizowanie obiegu dokumen-
tów.

2. Polepszenie przejrzysto�ci dzia³ania wewnêtrznego administracji poprzez
instrumenty, które dostarczaj¹ efektywnego do�wiadczenia w zarz¹dzaniu dostê-
pem do stanu procedur i dokumentów dla pañstwa (zarz¹dzaj¹cego), a do doku-
mentów dla zainteresowanych (obywatela, podmiotów prawa).

6 AIPA: Autoritá per l�Informatica nella Publica Amministrazione (Zarz¹dzanie poprzez informatykê
w administracji publicznej).

7 C. Batini, �La strategia AIPA sul protocolo informatico, situazione attuale e sceneri futuri�. Autor
reprezentuje program AIPA. Pewnym uszczegó³owieniem na gruncie w³oskim problemu zarz¹dzania po-
przez informatykê jest jego artyku³: Beni Culturali e tecnologie delle informazioni in Italia [w:] Conferen-
za Nazionale degli Archivi, op.cit., s. 50�57.

8 Zarz¹dzenie nr 24 z 2001 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych o powo³aniu zespo³u na-
ukowego do przeprowadzenia analizy funkcjonalnej archiwów pañstwowych.

9 Takie sformu³owania znajduj¹ siê w analizach wykonanych przez cz³onków zespo³u.
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U podstaw tych dwóch celów znalaz³a siê zasada, przyjêta jako fundamental-
na, g³osz¹ca konieczno�æ zachowania w³a�ciwego bilansu pomiêdzy normami
wspólnymi, które musz¹ byæ chronione, a autonomi¹ wyboru organizacyjnego
pozostawionego administracji.

Normy wspólne musz¹ byæ chronione poprzez przejrzysto�æ administracyjn¹
(by zapewniæ np. niemodyfikowalno�æ registratur lub tê sam¹ numeracjê doku-
mentów)10. Ponadto wymogi wspó³czesnej technologii, specyfika zadañ admini-
stracji wymuszaj¹ konieczno�æ pozostawienia sfery autonomicznej.

Opisanie choæby czê�ci projektów i programów zaprezentowanych na VI Euro-
pejskiej Konferencji Archiwalnej wymaga³oby obszernej publikacji11; z konieczno-
�ci mog³em siê skupiæ tylko na wybranych w¹tkach. Konferencja mia³a tak¿e polski
akcent w postaci referatu Darii Na³êcz (dostêpny na stronach internetowych NDAP).
Niew¹tpliwie niektóre z aspektów przedstawianej na konferencji problematyki po-
winny byæ szerzej zaprezentowane polskiemu �rodowisku archiwalnemu, np. bar-
dzo interesuj¹cy projekt Europejskiej Sieci Archiwalnej12; zaprezentowany przez
szwajcarskiego archiwistê Jeana-Marca Commenta, systematyzuj¹cy funkcjonowa-
nie archiwów w Internecie. Wypracowane zalecenia, zaakceptowane na konferencji
w Bernie, zalecaj¹ archiwom narodowym stosowanie standardu ISAD(G) dla opisu
swoich archiwów w Internecie. Od czerwca 1999 r. mo¿na korzystaæ z European
Archival Network pod adresem: www.european-archival.net.

VI Europejska Konferencja Archiwalna ukaza³a olbrzymi¹ determinacjê archi-
wów i archiwistów w d¹¿eniu do sprostania wymogom dynamicznie zmieniaj¹cego
siê �wiata. Wykaza³a, jak bardzo g³êbokie zmiany zachodz¹ w pojmowaniu roli ar-
chiwistyki w spo³eczeñstwie informatycznym. Równocze�nie ukaza³a ró¿norodno�æ
programów i rozwi¹zañ oraz d¹¿enie do stworzenia nowego jêzyka tej dziedziny
opisuj¹cego j¹ w sposób uniwersalny, godz¹cy ró¿ne narodowe rozwi¹zania. Nie-
zwykle cenne by³y wypowiedzi w trakcie dyskusji nad referatami. Dyskutanci pod-
kre�lali ró¿nice pomiêdzy tematyk¹ Konferencji a codzienn¹ praktyk¹ archiwaln¹.
Istnieje du¿a potrzeba przybli¿enia �rodowisku archiwalnemu rzeczywisto�ci, w ja-
kiej przysz³o mu funkcjonowaæ na prze³omie wieków XX i XXI. Konieczne jest
prze³amanie barier i stereotypów podej�cia do fachu archiwisty.

Obecna rzeczywisto�æ wymusza na archiwach konieczno�æ poznawania dzie-
dzin dot¹d archiwistyce zbêdnych. Potrzebne s¹ niestereotypowe dzia³ania, które
wyzwalaj¹ inicjatywê, stwarzaj¹ bod�ce do samokszta³cenia i dodaj¹ odwagi w wy-
znaczaniu celów i rozwi¹zywaniu problemów.

10Przejrzysto�æ administracyjna to jasno�æ procedur i rozwi¹zañ administracyjnych. W polskich ar-
chiwach tak¹ norm¹ jest np. nienaruszalna sygnatura zespo³u, podobnie nienaruszalny móg³by byæ numer
archiwum, idea³em by³by tak¿e nienaruszalny rzeczowy wykaz akt itp.

11 Skrót materia³ów z konferencji opublikowany zosta³ w Il Mondo degli Archivi. Speciale VI Confe-
renza Europea degli Archivi Firenze 2001, anno 9. Nuova serie 2001, no 2; Program konferencji, choæ
niestety z czê�ci¹ pustych linków, znajduje siê na stronie internetowej ANAI.

12Projekt European Archival Network przyjêty na szczycie archiwalnym w Bernie w maju 1998 r.
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Adam B a n i e c k i, IT Problems at the 6th European Conference on Archives in Florence.
A report on the Conference proceedings (30 May – 2 June 2001) organised by Associazione
Nazionale Archivistica Italiana, Direzione Generale per gli Archivi and the International Coun-
cil on Archives at Palazzo Vecchio in Florence. The subject discussed by archivists from Euro-
pe and the USA was the place of archives in the modern world in view of fast technological
changes in information science. The EU programmes and projects for archives constituted one
of the leading subjects. The author discusses most significant ideas presented by the authors of
papers, among others, Dr D. Na³êcz, the General Director of Polish State Archives, on the
accessibility of archive materials in the countries of Central and Eastern Europe.

Adam B a n i e c k i, Problématique informatique de la VIe Conférence d’archives européen-
ne de Florence. C’est un rapport des assises (30 V – 2 VI 2001) organisées par l’Associazione
Nazionale Archivistica Italiana, Direzione Generale per gli Archivi ainsi que par le Conseil
d’archives international au Palazzo Vecchio de Florence. Le sujet discuté par les archivistes
d’Europe et des États-Unis concernait la place des archives dans le monde contemporain, face
aux rapides changements technologiques de l’informatique. Les programmes et les projets de
l’Union européenne destinés aux archives en ont constitué l’un des axes pilotes. L’auteur présente
les principaux contenus des exposés respectifs, dont celui du Directeur général des Archives
d’État, doc. dr D. Na³êcz, portant sur l’accès aux matériaux d’archives dans les pays de l’Euro-
pe centrale et de l’Est.

Àäàì Á à í å ö ê è, Èíôîðìàòè÷åñêèé âîðïîñ VI Åâðîïåéñêîé àðõèâíîé êîíôåðåíöèè
âî Ôëîðåíöèè. Äîêëàä èç ïðåíèé (30 V � 2 VI 2001 ã.) îðãàíèçîâàíûõ Associazione Nazio-
nale Archivistica Italiana, Direzione Generale per gli Archivi à òàêæå Ìåæäóíàðîäíûì
àðõèâíûì ñîâåòîì â Palazzo Vecchio âî Ôëîðåíñèè.Òåìîé îáñóæäàåìîé àðõèâèñòàìè èç
Åâðîïû è ÑØÀ áûëî ìåñòî àðõèâîâ â ñîâðåìåííîì ìèðå â ñâÿçè ñ áûñòðûìè ïåðåìåíàìè
â îáëàñòè èíôîðìàòè÷åñêîé òåõíîëîãèè. Ãëàâíîé òåìîé ÿâëÿëèñü ïðîãðàììû è ïðîåêòû
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ àðõèâîâ. Àâòîð ïðåäñòàâëÿåò ñàìûå âàæíûå
ìîòèâû äîêëàäîâ, ìåæäó ïðî÷èì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ
äîêòîðà Ä. Íàëåí÷, ïðî äîñòóï ê àðõèâíûì ìàòåðèàëàì â ñòðàíàõ öåíòðàëüíîé è âîñòî÷íîé
Åâðîïû.
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PUBLIC RECORD OFFICE W INTERNECIE

Public Record Office w Londynie (dalej: PRO) jest narodowym archiwum
Anglii, Walii i Zjednoczonego Królestwa1. Gromadzi i przechowuje akta central-
nych urzêdów pañstwowych oraz wymiaru sprawiedliwo�ci. Akta zgromadzone
w tej instytucji obejmuj¹ okres od XI w.2 do wspó³czesno�ci. W latach osiemdzie-
si¹tych XX w. rozpoczêto wdra¿anie komputerowego systemu informacji o zaso-
bie3. Wraz z rozwojem techniki i powstaniem Internetu nadszed³ czas dla PRO na
stworzenie w³asnej witryny internetowej, która stwarza ogromne mo¿liwo�ci
przekazywania informacji przez tworzenie stron zawieraj¹cych wiadomo�ci z ró¿-
nych dziedzin.

U¿ytkownik, który zamierza odwiedziæ PRO w Internecie, po wpisaniu adresu
www.pro.gov.uk, trafia na stronê powitaln¹ tej instytucji. W lewej czê�ci ekranu
znajduj¹ siê dwa po³¹czenia: PRO homepage (strona domowa PRO) oraz 1901
census (witryna przygotowana na podstawie spisu powszechnego z 1901 r., pre-
zentuj¹ca ¿ycie spo³eczeñstwa angielskiego na pocz¹tku XX w.).

Dopiero po klikniêciu na pierwsze z wymienionych odno�ników nastêpuje po-
³¹czenie z w³a�ciw¹ stron¹ g³ówn¹ wirtualnego PRO. Witryna PRO ma tylko an-
gielsk¹ wersjê jêzykow¹. Zaprojektowana zosta³a bardzo jasno i czytelnie. Za-
gadnienia, jakie mog¹ interesowaæ internautów, zosta³y podzielone na dzia³y te-
matyczne. Sta³ym elementem niemal wszystkich stron witryny s¹ po³¹czenia z dzia-
³ami, które odnosz¹ siê g³ównie do PRO jako urzêdu administracji publicznej.
Zosta³y one zamieszczone na ciemnozielonych paskach:

1) w górnej czê�ci ekranu: About us, Site search, Your pro, Contact us oraz link
do witryny zatytu³owanej Familyrecords4;

1 Narodowe Archiwum Szkocji (The National Archives of Scotland) znajduje siê pod adresem The
Scottish Archive Network www.scan.org.uk.

2 Najstarszy dokument przechowywany w PRO to Doomsday Book, jedenastowieczny kataster, spo-
rz¹dzony na rozkaz króla Wilhelma Zdobywcy.

3 J. Soszyñski, Odczyt dyrektora Public Record Office z Londynu, �Archeion�, t. 82, 1987, s. 245.
4 www.familyrecords.gov.pl
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2) w dolnej czê�ci ekranu: Copyright, Freedom of Information, Privacy state-
ment, Records management, archivists.

Natomiast z lewej strony ekranu umieszczono po³¹czenia do dzia³ów, które maj¹
znaczenie wyra�nie praktyczne i stanowi¹ punkt wyj�cia do uzyskania przez u¿yt-
kownika konkretnej informacji archiwalnej: Start your research, Catalogues, On-
line records, Quick order, Education, Bookshop, Events.

Z kolei ka¿dy z tych dzia³ów podzielono na rozdzia³y. Wszystkie dzia³y maj¹
ujednolicon¹ grafikê. Ka¿dy z nich i jego rozdzia³y maj¹ w³a�ciwy tylko jemu
kolor t³a, np. dzia³ Events � kolor ¿ó³ty z lekkim odcieniem zieleni. Wszystkie
dzia³y i rozdzia³y zaczynaj¹ siê od strony zatytu³owanej Introduction. Twórcy
witryny zalecaj¹ u¿ytkownikom bardzo uwa¿ne zapoznanie siê z tekstami tam
zawartymi, poniewa¿ spe³niaj¹ one wa¿n¹ funkcjê informacyjn¹, pomagaj¹
w zapoznaniu siê z zawarto�ci¹ i u³atwiaj¹ odszukanie w³a�ciwej wiadomo�ci.

W centralnej czê�ci ekranu znajduj¹ siê informacje bie¿¹ce o wydarzeniach
kulturalnych i naukowych zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ PRO. W dniu 17 V 2002 r.
by³y to m.in.: nowa wystawa w dziale edukacyjnym, letni koncert symfoniczny,
wolne stanowiska pracy w PRO. Strona ta jest swego rodzaju �tablic¹ og³oszeñ�,
aktualizowan¹ w miarê potrzeb.

Witryna PRO zosta³a wyposa¿ona w elementy u³atwiaj¹ce poruszanie siê po
jej licznych stronach: odno�niki, po³¹czenia i linki wewnêtrzne, które s¹ zazna-
czone odró¿niaj¹cym je z tekstu pomarañczowym kolorem czcionki. Zamieszczo-
no równie¿ wyszukiwarkê stron w ramach witryny5. Ten rozbudowany system daje
ogromne mo¿liwo�ci przechodzenia ze strony na stronê pomiêdzy poszczególny-
mi dzia³ami i rozdzia³ami oraz przy�piesza dotarcie do konkretnej informacji.

W dziale zatytu³owanym About us znajduj¹ siê podstawowe informacje o dzia-
³alno�ci PRO. U¿ytkownicy, którzy interesuj¹ siê histori¹, zasobem oraz zasadami
dostêpu do dokumentacji w PRO, znajd¹ tu po³¹czenia z w³a�ciwymi tematycznie
stronami, m.in.: History (omawia powstanie, rozwój oraz zakres dzia³alno�ci tej
instytucji), the Public records system (zasady udostêpniania dokumentów prze-
chowywanych w PRO).

Internauci, którzy nie mieli wcze�niej do�wiadczenia z archiwami i ich zaso-
bem, powinni skorzystaæ z rozdzia³u pt. Getting started. Na jego stronach znajd¹
oni informacje, które pomagaj¹ wyja�niæ wiêkszo�æ w¹tpliwo�ci i problemów
zwi¹zanych z witryn¹ i korzystaniem z jej zawarto�ci. Zamieszczono tu zarówno
po³¹czenie z dzia³em zatytu³owanym How to start your research, jak i rozdzia³em
zatytu³owanym FAQ, gdzie u¿ytkownicy witryny mog¹ znale�æ odpowiedzi na
konkretne pytania, np. czy PRO przechowuje dokumenty Quarter sessions?; szu-
kam osoby, która w czasie I wojny �wiatowej s³u¿y³a w armii.

5 Dzia³ Site search umo¿liwia przeszukiwania stron witryny PRO przez wpisanie w pole wyszuki-
wawcze dowolnego s³owa lub wyra¿enia.



156 IZABELA MAZUR

U¿ytkownicy wirtualnego PRO, którzy poszukuj¹ dokumentacji archiwalnej,
mog¹ skorzystaæ z archiwalnej bazy danych PROCAT. Baza ta jest dostêpna pod
adresem: //catalogue.pro.gov.uk i jest integraln¹ czê�ci¹ witryny PRO. Zamiesz-
czono w niej informacjê o ponad 9 mln dokumentów przechowywanych w tej insty-
tucji. W styczniu 2002 r. w PRO rozpoczê³a dzia³alno�æ Grupa doradcza u¿yt-
kowników, w której sk³ad wchodz¹ u¿ytkownicy z rozmaitych �rodowisk w Wiel-
kiej Brytanii oraz pracownicy PRO odpowiedzialni za katalogowanie i indekso-
wanie. Zadaniem grupy jest m.in. doradzanie w sprawie programu katalogowania
zasobu PRO, dawanie wskazówek do opisu dokumentów oraz usprawnianie dzia-
³ania bazy. Wszelkie komentarze oraz pytania zwi¹zane z PROCAT mo¿na kiero-
waæ bezpo�rednio z witryny PRO, korzystaj¹c z przygotowanych w dziale Cata-
logues formularzy lub adresu mailowego. Baza ma trzy wyszukiwarki:

Directly search, w pole wyszukiwania mo¿na wpisaæ s³owo, wyra¿enie, daty
roczne, kod departamentu oraz numer serii. Dane te precyzuj¹ zakres poszukiwañ
i pomagaj¹ szybko odszukaæ dokument zawieraj¹cy interesuj¹ce u¿ytkownika in-
formacje.

Guided search, zawiera pola wyszukiwawcze, w które mo¿na wpisaæ nastê-
puj¹ce dane: s³owa okre�laj¹ce tematykê, miejsce i osobê, której dotycz¹ poszu-
kiwane informacje. Alternatywnie u¿ytkownik mo¿e skorzystaæ z gotowych pól
wyszukiwania: rz¹d, sprawy zagraniczne, genealogia, historia wojskowo�ci, hi-
storia �redniowieczna oraz Titanic;

Index search.
Autorzy zawarli w bazie elementy miêdzynarodowego standardu opisu archi-

waliów ISAD (G). Dlatego baza zawiera informacjê o zasobie na poziomie zespo-
³u. Na jego opis sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce informacje: sygnatura, nazwa archiwum,
nazwa zespo³u lub zakres i zawarto�æ zespo³u oraz daty skrajne. U¿ytkownik mo¿e,
po klikniêciu na po³¹czenie umieszczone z prawej strony, przej�æ do poziomu se-
rii. Po wy�wietleniu wyszukiwanej serii ukazuj¹ siê na ekranie nastêpuj¹ce in-
formacje w formie zak³adek:

summary, gdzie znajduj¹ siê nastêpuj¹ce elementy opisu: sygnatura, nazwa se-
rii, rodzaj dokumentu, jêzyk, daty skrajne, stan fizyczny, rozmiary, stan zachowa-
nia, miejsce przechowywania, uwagi;

access, gdzie znajduj¹ siê nastêpuj¹ce elementy opisu: dostêpno�æ (np. zwy-
k³a, czyli po 30 latach), data udostêpnienia, data zamkniêcia, ograniczenia w udo-
stêpnianiu, bezpo�rednie �ród³o nabytku, dzieje aktotwórcy, miejsce przechowy-
wania orygina³ów, istniej¹ce kopie;

content, gdzie znajduj¹ siê nastêpuj¹ce elementy opisu: zakres i zawarto�æ, uk³ad,
uwagi o publikacji, niepublikowane pomoce archiwalne, powi¹zanie z innymi
materia³ami, materia³ wyodrêbniony, historia ustroju/biografia aktotwórcy;

index: nazwy wspólne, osobowy, geograficzny, przedmiotowy.
Niestety, nie wszystkie serie maj¹ wype³nione wszystkie pola opisu. Najczê-

�ciej s¹ to tylko informacje o miejscu przechowywania oraz warunki udostêpnia-



157PUBLIC RECORD OFFICE W INTERNECIE

nia. Po odszukaniu dokumentu u¿ytkownik mo¿e zamówiæ wybrany przez siebie
dokument i skorzystaæ z niego w siedzibie PRO lub otrzymaæ jego kopiê drog¹
elektroniczn¹.

W dziale Catalogues dostêpne s¹ tak¿e archiwalne bazy tematyczne:
Hospital Records, zawiera informacje o dokumentacji medycznej przechowy-

wanej w szpitalach Wielkiej Brytanii. Wyszukiwarka ma dwa pola wyszukiwania:
nazwa szpitala oraz nazwa miejscowo�ci6. Wynikiem przeszukiwania jest infor-
macja o przynale¿no�ci administracyjnej dokumentacji, miejscu jej przechowy-
wania, daty skrajne dokumentacji administracyjnej oraz klinicznej.

National Digital Archive of Datasets (NDAD), udostêpnia dokumentacjê elektro-
niczn¹ wytworzon¹ w urzêdach centralnych Wielkiej Brytanii7. Wyszukiwarka ma
nastêpuj¹ce pola wyszukiwania: dowolne s³owo, tezaurus lub indeks osobowy, geo-
graficzny oraz rzeczowy. Aby wy�wietliæ dokumenty online lub otrzymaæ kopiê do
u¿ytkowania na w³asnym komputerze, u¿ytkownik powinien siê zarejestrowaæ.

Access to Archives (A2A), zawiera informacjê o archiwaliach przechowywa-
nych w archiwach lokalnych, bibliotekach, uniwersytetach, muzeach, narodowych
i specjalistycznych instytucjach w ca³ej Anglii, pod warunkiem ¿e s¹ one publicz-
nie dostêpne8.

The Equity Pleadings Database, zawiera przeszukiwalny indeks: rzeczowy,
osobowy, geograficzny, tematyczny9.

Information Leaflets, zawiera alfabetyczn¹ listê dostêpnych broszur tematycz-
nych. Baza ta wspó³dzia³a �ci�le z baz¹ PROCAT10, tzn. kiedy istniej¹ broszurki
zwi¹zane z wyszukiwanym tematem, s¹ one wy�wietlane na pocz¹tku listy znale-
zionych w bazie PROCAT obiektów. U¿ytkownik w ten sposób otrzymuje pe³n¹
informacjê na poszukiwany temat.

Ka¿da z dostêpnych tu baz jest bardzo szczegó³owo opracowana oraz posiada
elementy, które pomagaj¹ u¿ytkownikowi w sprawnym korzystaniu z nich.

Najbardziej popularne i interesuj¹ce dokumenty z zasobu PRO s¹ bezpo�red-
nio udostêpniane w wersji elektronicznej w dziale Online records. Wszystkie
zamieszczone na stronach PRO zdjêcia dokumentów archiwalnych s¹ chronione
prawami autorskimi. Internauci, którym nie wystarcza wirtualny kontakt ze �ró-
d³em archiwalnym i zamierzaj¹ osobi�cie wybraæ siê do PRO, powinni zapo-
znaæ siê z rozdzia³em zatytu³owanym Visiting the PRO. Zamieszczono w nim
wa¿ne informacje dotycz¹ce siedziby PRO11, godziny jego otwarcia12 oraz szcze-

6 http://hospitalrecords.pro.gov.uk/
7 http://ndad.ulcc.ac.uk/
8 www.a2a.pro.gov.uk/
9 www.pro.gov.uk/equity/piece_srch.asp
10www.pro.gov.uk/leaflets/Riindex.asp
11 G³ówny budynek archiwalny PRO mie�ci siê w londyñskim rejonie Kew, gdzie gromadzone s¹ ar-

chiwalia XIX i XX w. Natomiast materia³y od XI w. do pocz¹tków XIX w. przechowywane s¹ w budynku
przy ul. Chancery Lane.

12W dziale Opening hours and closures dates.
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gó³owe wskazówki o �rodkach transportu, jakimi mo¿na dojechaæ do tej instytu-
cji. Dodatkowo, dla osób, które zamierzaj¹ skorzystaæ z zasobów archiwalnych
po raz pierwszy, bardzo pomocny mo¿e okazaæ siê rozdzia³ pt. Planning your
visit. Odwiedzaj¹cy witrynê PRO znajd¹ tam po¿yteczne i praktyczne informa-
cje, krok po kroku, jak powinni przygotowaæ siê do tego zadania. Z kolei u¿yt-
kownik, który znalaz³ interesuj¹ce go dokumenty w wirtualnym PRO, np. w ba-
zie danych PROCAT oraz w inwentarzach, broszurkach tematycznych lub ulot-
kach, z których wiele jest dostêpnych w wersji elektronicznej na stronach PRO13,
mo¿e zamówiæ je z wyprzedzeniem, korzystaj¹c z dzia³u Quick order. Zamó-
wienie mo¿e byæ dokonane poczt¹ elektroniczn¹, nale¿y tylko wype³niæ i wy-
s³aæ gotowy formularz, za³¹czony na jednej ze stron. (Opcja ta dostêpna tylko
dla u¿ytkowników, którzy maj¹ w³¹czone cookies)14.

PRO gwarantuje, ¿e dane zawarte w formularzach zg³oszeniowych wykorzy-
stywane s¹ tylko do wewnêtrznej ewidencji i nie mog¹ byæ przekazywane osobom
trzecim. Twórcy witryny zapewniaj¹ tak¿e, ¿e informacje zdobywane poprzez
cookies nie zawieraj¹ ¿adnych danych osobowych i s¹ usuwane po 15 minutach
od opuszczenia przez internautê tego dzia³u15. Istnieje tak¿e mo¿liwo�æ, skierowa-
na do osób, które nie mog¹ osobi�cie odwiedziæ PRO, zamówienia kopii papiero-
wych, mikrofilmowych lub elektronicznych bezpo�rednio z witryny internetowej.
Wszystkie wymienione informacje i us³ugi s¹ dostêpne równie¿ drog¹ tradycyjn¹,
tzn. telefonicznie lub listownie. Pozwalaj¹ one zaoszczêdziæ czas zarówno u¿yt-
kownika, jak i archiwisty.

Osoby, które chcia³yby skorzystaæ z us³ug niezale¿nych organizacji archi-
walnych lub samodzielnych badaczy historycznych, mog¹ znale�æ kontakt do
nich w rozdziale Independent researches. Zamieszczono tu wyszukiwarkê, gdzie
u¿ytkownik, po wybraniu w³a�ciwego obszaru poszukiwañ z zamieszczonej li-
sty, np. medieval records, prisoners of war, mo¿e szybko otrzymaæ informacjê
o osobach lub instytucjach (adres, telefon, e-mail), które zajmuj¹ siê interesuj¹-
c¹ go tematyk¹.

Du¿¹ czê�æ witryny zajmuj¹ rozdzia³y o charakterze edukacyjnym. Studenci
uczelni wy¿szych, którzy zajmuj¹ siê badaniami archiwalnymi, oraz osoby zain-
teresowane PRO mog¹ skorzystaæ z mo¿liwo�ci zwiedzenia siedziby w Kew16.
W ramach sesji poznaj¹ pracê w PRO, dostêpne pomoce archiwalne oraz sposoby
korzystania z archiwum i katalogu, w tym z bazy danych PROCAT. Lokale PRO
otwarte s¹ tak¿e dla pracowników naukowych i ich studentów, którzy pragn¹ prowa-
dziæ praktyczne zajêcia z archiwistyki, a nawet przeprowadziæ sesjê egzaminacyj-

13W dziale Start your research znajduje siê rozdzia³ zatytu³owany Leaflets (broszurka, ulotka), gdzie
m.in. zamieszczono ich alfabetyczn¹ listê.

14S¹ to krótkie informacje pochodz¹ce z witryny www, zapisywane na dysku u¿ytkownika przez prze-
gl¹darkê internetow¹, S³ownik komputerów i Internetu. Angielsko-polski, Warszawa 1999, s. 85.

15Dzia³ Privacy statement.
16Lista z wyznaczonymi dniami dostêpna jest w sekcji Events, rozdzia³ Academic inductions.
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n¹. Zg³oszenia na ww. zajêcia mo¿na dokonaæ bezpo�rednio z witryny PRO, wy-
pe³niaj¹c formularz zamieszczony na jednej ze stron.

Autorzy witryny wykorzystali w du¿ym stopniu mo¿liwo�ci prezentacji do-
kumentacji archiwalnej, jak¹ daje Internet. Bardzo ciekawym pomys³em na upo-
wszechnianie historii i jej �róde³ w Internecie w�ród m³odszych u¿ytkowników
jest przedsiêwziêcie nazwane Learning curve17. Nauczyciel znajdzie tutaj propo-
zycje lekcji i æwiczeñ, które mog¹ byæ wykorzystywane w formie interaktywnej
lub w postaci wydrukowanych materia³ów. Serwis zawiera ró¿norodne propozy-
cje oryginalnych �róde³ w wersji elektronicznej, w tym dokumenty, fotografie, filmy
i zapisy d�wiêkowe. Zosta³y one podzielone na trzy grupy:

1. Exhibitions, oparte s¹ na tematach zwi¹zanych z ¿yciem spo³ecznym w daw-
nych wiekach. Nauczyciele mog¹ przeprowadzaæ æwiczenia z uczniami w klasie,
korzystaj¹c z wirtualnych kopii archiwalnych materia³ów i dokumentów.

2. Focus on, uczniowie mog¹ rozwijaæ tu swoje umiejêtno�ci, zapoznaj¹c siê z za-
mieszczonymi na stronach elektronicznymi ilustracjami ró¿nych rodzajów �róde³.

3. Snapshots, uczniowie mog¹ obejrzeæ prezentacje dokumentów archiwalnych
przechowywanych w PRO i zapoznaæ siê z ich histori¹.

Ka¿da z tych prezentacji zosta³a dostosowana do ró¿nego stylu i poziomu na-
uczania. W zwi¹zku z tym nauczyciel korzystaj¹cy z tych propozycji mo¿e do-
stosowaæ rodzaj prezentacji do wieku i wiedzy historycznej swoich uczniów.

U¿ytkownicy witryny PRO znajd¹ na jej stronach informacje o organizowa-
nych w siedzibie tej instytucji stacjonarnych zajêciach praktycznych i warszta-
tach. Dla uczniów przygotowano m.in. lekcje poznawania ¿ycia angielskiego dworu
królewskiego w XVII w. (The Tudors), epoki wiktoriañskiej (Victorian murder
mystery), wydarzeñ z czasów I wojny �wiatowej (Origins of the first world war).
Natomiast nauczyciele mog¹ skorzystaæ z warsztatów tematycznych, np. zapo-
znaæ siê z prac¹ nad ró¿nymi rodzajami dokumentacji archiwalnej. Szczegó³owy
program, lista proponowanych tematów, terminy zajêæ oraz formularz zg³oszenio-
wy znajduj¹ siê w dziale zatytu³owanym Education service.

Dla doros³ych u¿ytkowników twórcy serwisu przygotowali rozdzia³ zatytu³o-
wany Pathways to the past, gdzie mog¹ zapoznaæ siê ze �ród³ami do dziejów Wiel-
kiej Brytanii. W wirtualnych galeriach tego rozdzia³u przedstawione s¹ obrazy
oryginalnych archiwaliów z zasobu PRO, które zosta³y wybrane ze wzglêdu na
swoje znaczenie historyczne oraz walory poznawcze i wizualne. Jedne, jak np.
Census18, pozwalaj¹ wnikn¹æ w tematykê lub okres historyczny, inne, jak np. Uni-
ting the Kingdoms 1066�1603 lub Local and Family History, s³u¿¹ jako przewodniki
po materia³ach archiwalnych przydatnych w badaniach historii kraju, dziejów re-
gionów lub poszukiwañ genealogicznych.

17http://learningcurve.pro.gov.uk
18Census 1901 jest wystaw¹, gdzie poprzez obrazy dokumentów i zapisów d�wiêkowych przedsta-

wione zosta³o ¿ycie w Wielkiej Brytanii w 1901 r.
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Na stronach internetowych PRO nie zabrak³o miejsca na wirtualne muzeum.
W jego wirtualnych galeriach zosta³y wystawione obrazy dokumentów archiwal-
nych w 3 dzia³ach:

Main Galleries � u¿ytkownicy mog¹ obejrzeæ dokumenty podzielone w grupy
tematyczne: Kings&Queens, Famous Names, Crime&Punishment, Birth, Marria-
ge&Death, War&Defence, Invention, Fashion&Design, The Wider World, Empire;
wiele z zamieszczonych dokumentów nie by³o wcze�niej wystawianych publicznie.

Millenium Galleries, gdzie w 10 kolejnych rozdzia³ach przedstawiono ostatnie
1000 lat historii Wielkiej Brytanii.

Icons � u¿ytkownicy znajd¹ tu wiele informacji o najbardziej znanych �ród³ach
do historii Wielkiej Brytanii, jak np. Domesday Book i Magna Carta.

Ka¿dy z prezentowanych dokumentów zawiera opis wydarzenia historycz-
nego, którego dokument dotyczy19. Przy niektórych opisach zamieszczono tak¿e
przet³umaczony z ³aciny tekst dokumentu. Poniewa¿ jako�æ prezentowanych zdjêæ
jest bardzo dobra, u¿ytkownicy maj¹ mo¿liwo�æ powiêkszania ca³ych ilustracji
lub ich detali. W ten sposób mog¹ mieæ niemal bezpo�redni kontakt ze �ród³em
archiwalnym20. Jest to interesuj¹cy przyk³ad popularyzacji �róde³ historycznych
w Internecie, który jednocze�nie wzbogaca wiedzê u¿ytkownika o dziejach swo-
jego kraju i jego mieszkañcach. Prezentacje te zachêcaj¹ równie¿ internautów
do osobistego odwiedzenia wystaw organizowanych w siedzibie PRO. W dziale
Events oraz Chronicle mog¹ oni dowiedzieæ siê o czasowych ekspozycjach lub
wydarzeniach kulturalnych i naukowych, jakich wiele jest organizowanych
w PRO, m.in.:

1) dni otwarte, które w tym roku bêd¹ przebiega³y pod has³em Revisiting the �50s;
2) oprowadzanie po magazynach archiwalnych;
3) wycieczki tematyczne, np. Arming the guard, An invitation to a royal wed-

ding, Tommy � a First World War soldier;
4) wyk³ady, np. The Berlin spy tunnel, The six wives of Henry VIII;
5) konferencje, np. Mediterranean cold war, Family history summer school;
6) warsztaty, np. nauka kaligrafii.
W wirtualnym PRO znajduj¹ siê tak¿e dzia³y przeznaczone dla zawodo-

wych archiwistów21. Zawieraj¹ g³ównie informacje o stowarzyszeniach i or-
ganizacjach zrzeszaj¹cych specjalistów archiwalnych z poszczególnych dzie-
dzin, np. archiwistów zajmuj¹cych siê dokumentacj¹ �redniowieczn¹22. Na stro-
nach PRO znajduj¹ siê te¿ og³oszenia o konferencjach i szkoleniach dla osób
zajmuj¹cych siê archiwistyk¹ zawodowo.

19Wszystkie zamieszczone na stronach PRO zdjêcia dokumentów archiwalnych s¹ chronione prawami
autorskimi, o czym twórcy witryny powiadamiaj¹ u¿ytkowników w dziale Copyright.

20Podobna prezentacja Skarbów archiwów polskich przedstawiona jest w serwisie www.polska.pl.
Uroczysta inauguracja tego serwisu odby³a siê 13 V 2002 r. w siedzibie AGAD w Warszawie.

21Dzia³ Archivists oraz rozdzia³ Specialist information services w dziale Start your search.
22Dzia³ Archivists.
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PRO ma obowi¹zek kontroli pe³nego cyklu obiegu dokumentacji w urzêdach
administracji centralnej Wielkiej Brytanii, od powstania do decyzji o zniszcze-
niu lub przekazaniu do archiwum. W zwi¹zku z tym dzia³ The Records Manage-
ment Departament23 tej instytucji prowadzi szkolenia i organizuje spotkania
maj¹ce na celu szybkie i fachowe przygotowanie kadry archiwalnej do elektro-
nicznego zarz¹dzania dokumentacj¹, które ma byæ wprowadzone w ¿ycie
w 2004 r. Niektóre zalecenia i propozycje PRO maj¹ce na celu przygotowanie
siê do przejmowania dokumentacji elektronicznej zosta³y opublikowane i s¹
dostêpne w formacie .pdf na internetowych stronach PRO. Publikacje te zawie-
raj¹ obszernie omówione zagadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem, ocenianiem
i przechowywaniem dokumentacji elektronicznej. Autorzy podkre�laj¹ w nich
mocno, ¿e bardzo istotne jest, aby system zarz¹dzania dokumentacj¹ elektro-
niczn¹ by³ w³a�ciwie przygotowany do standardów wymaganych przez rz¹d.

PRO opracowuje standardy i praktyczne wskazówki we wszystkich aspek-
tach zarz¹dzania dokumentacj¹24. Wszystkie s¹ dostêpne w witrynie tej instytu-
cji w .pdf: Standards, np. Introduction to the Standards Buildings Records, Bu-
siness Recovery Plans; Disposal Schedules, np. Projects Records, Health and
Safety Records, Personnel Records; Electronic Records Toolkits, np. How to pro-
duce a corporate policy on electronic records, Good practice in managing elec-
tronic dokuments using Office 97 on a local area network; Best practice guidan-
ce, np. Management of private office papers, Management of Temporery Bodies.

PRO opracowa³ równie¿ w³asny system, s³u¿¹cy do elektronicznego opraco-
wania i katologowania dokumentacji rz¹dowej przekazywanej do PRO. Baza ta
nazywa siê DRUID25 i dzia³a w programie Access. Na internetowych stronach
PRO dostêpna jest instrukcja do tej bazy26.

Dwa angielskie o�rodki uniwersyteckie zajmuj¹ce siê kszta³ceniem w zarz¹-
dzaniu dokumentacj¹, The University of Liverpool i The University of Northum-
bria, wspólnie opracowuj¹ nowy program edukacyjny zarz¹dzania dokumenta-
cj¹ i informacj¹, który bêdzie skierowany do pracowników rz¹dowych27. Orga-
nizowane przez nie szkolenia maj¹ pomóc administracji rz¹dowej we wprowa-
dzaniu i stosowaniu ostatnich zmian w prawie dotycz¹cych zabezpieczenia da-
nych oraz Freedom of Information Act. PRO prowadzi równie¿ w³asne krótkie
kursy w zarz¹dzaniu dokumentacj¹ i informacj¹, o których internauta znajdzie
informacjê w witrynie tej instytucji, np. Introduction to the Public Records Sys-
tem, Cataloguing Packing i Labelling28.

23Dzia³ Records Management.
24www.pro.gov.uk/recordsmanagement/standards/default.htm
25www.pro.gov.uk/recordsmanagement/druid/ MainMenu.htm
26Ibid., baza ta jest angielskim odpowiednikiem bazy danych SEZAM opracowanej w Centralnym

O�rodku Informacji Archiwalnej przy NDAP.
27Rozdzia³ Training and Consultancy Services.
28www.pro.gov.uk/recordsmanagament/training.course.htm
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Zmiany w prawie wp³ynê³y istotnie na bie¿¹c¹ pracê The Records Manage-
ment Departament, szczególnie w dziedzinie dostêpu do informacji29. Wszystkie
dotychczas og³oszone akty i plany, np. Manual of Guidance on Access to Public
Records, s¹ dostêpne w formie elektronicznej na stronach PRO. Podobnie jak
i w rozdziale The PRO�s Acquisition and Disposition Policies, z którego s¹ do-
stêpne 2 strategiczne dokumenty: Acquisition Policy (okre�la dokumentacjê, która
ma byæ przechowywana wieczy�cie) oraz Disposition Policy (ustala, jakie doku-
menty rz¹dowe mog¹ byæ przechowywane przez instytucje inne ni¿ PRO). U¿yt-
kownicy, po zapoznaniu siê z ww. aktami w witrynie PRO, mog¹ zg³aszaæ swoje
uwagi i sugestie poczt¹ elektroniczn¹.

Pozosta³e informacje o The Records Management Departament zosta³y zamiesz-
czone w rozdzia³ach Other Records Management Information oraz Lates News.
W pierwszym z nich internauta znajdzie m.in. informacje o dzia³alno�ci i us³u-
gach, jakie wykonuje ten wydzia³, natomiast w drugim znajdzie pliki do pobrania
w nastêpuj¹cych grupach: Records Management New, Records Management in
Government Conference, Most recent records management guidance publisched
by the PRO.

PRO zajmuje siê równie¿ dzia³alno�ci¹ wydawnicz¹. W celu zaopatrzenia siê
w publikacje wydawane przez tê instytucjê, internauci powinni skorzystaæ z dzia-
³u Bookshop30. Od 1998 r. ta wirtualna ksiêgarnia dostarcza wydawnictwa nauko-
we, historyczne, militarne oraz genealogiczne klientom z ca³ego �wiata.

W rozdziale Useful internet links u¿ytkownik znajdzie po³¹czenia do: 1) bry-
tyjskich, europejskich i �wiatowych archiwów, które maj¹ swoje witryny w sieci,
2) brytyjskich portali rz¹dowych, 3) stron po�wiêconych genealogii i poszukiwa-
niom genealogicznym oraz 4) ciekawych stron historycznych.

W ostatnich latach w wielu pañstwach administracja publiczna zosta³a zobli-
gowana, najczê�ciej w drodze ustawy31, do udostêpniania informacji publicznej,
tak¿e w �wiatowej sieci www. Wielka Brytania przyjê³a w 2000 r. The Freedom of
Information Act32, który ustanawia powszechne prawo dostêpu do informacji pu-
blicznej. Wydarzenie to wp³ynê³o znacz¹co na dotychczasow¹ dzia³alno�æ urzê-
dów angielskiej administracji rz¹dowej, tak¿e i PRO, gdzie podjêto dzia³ania ma-
j¹ce na celu dostosowanie jego strony internetowej do wymogów nowej ustawy.
Bardzo wa¿nym elementem informacji publicznej jest prawo dostêpu do planów
i projektów w³adzy publicznej, w tym i PRO. Odwiedzaj¹cy wirtualne PRO mog¹
siê z nimi zapoznaæ w rozdziale pt. Plans, policies&meetings. Znajduje siê tu m.in.
pe³ny tekst nowego planu pracy na lata 2002�2006. Wynika z niego, ¿e g³ównym
celem dzia³añ w nadchodz¹cych latach powinno byæ ukierunkowanie wszystkich

29Rozdzia³ Access to Information.
30Zob. www.pro.gov.uk/bookshop/Shop/Default.htm
31W Polsce w styczniu 2002 r. wesz³a w ¿ycie Ustawa z dnia 6 IX 2001 r. o dostêpie do informacji

publicznej, Dz.U., nr 112, poz. 1198.
32Dzia³ Freedom of Information.
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zmian na klienta. PRO przygotowuje siê tak¿e do wprowadzenia przez rz¹d bry-
tyjski us³ug drog¹ elektroniczn¹ (2005 r.) oraz zarz¹dzania dokumentacj¹ elektro-
niczn¹ (2004 r.)33. G³ównym celem jest wprowadzenie w pe³ni zintegrowanego
systemu informacyjnego online, który bêdzie odpowiada³ standardom ustalonym
przez w³adze brytyjskie.

Wprowadzanie w ¿ycie ww. aktów wymaga niekiedy gruntownej zmiany w po-
dej�ciu do informacji zarówno ze strony urzêdów, jak i urzêdników. Bardzo wa¿-
ne jest tak¿e, aby w tych zmianach uczestniczy³y wszystkie jednostki administra-
cji publicznej. Jednocze�nie istotne staje siê wytworzenie w�ród kadry urzêdni-
czej i klientów nawyku korzystania ze wspó³czesnej techniki cyfrowej, a w szcze-
gólno�ci Internetu. W zwi¹zku z tym w PRO maj¹ zostaæ wprowadzone nastêpu-
j¹ce us³ugi:

1. Udostêpnienie zasobu PRO w Internecie wraz z pomocami dotycz¹cymi roz-
maitej dokumentacji oraz umo¿liwienie kontaktu via e-mail lub web site.

2. Zapewnienie mo¿liwo�ci zamówienia kopii dokumentu, zap³acenia za ni¹
i otrzymania jej w wersji elektronicznej.

3. Umieszczenie w Internecie elektronicznych kopii akt archiwalnych doty-
cz¹cych tematów najbardziej popularnych i umo¿liwienie dostêpu do nich bez-
po�rednio z domowego komputera.

4. Opracowanie systemów, dziêki którym dokumenty urzêdowe wytworzone
w wersji elektronicznej mog³yby byæ ocenione, skatalogowane, przekazane i prze-
chowywane w formie zdigitalizowanej.

Wszystkie te dzia³ania zwi¹zane s¹ równie¿ z programem eEurope34 , którego
g³ównym celem jest wspólne dzia³anie krajów Unii Europejskiej na rzecz tworze-
nia spo³eczeñstwa informacyjnego. Do tego nurtu polityki europejskiej w³¹czy³a
siê tak¿e Polska ze swoim programem zatytu³owanym ePolska � Plan dzia³añ na
rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce na lata 2001�200635. Efek-
ty tych dzia³añ bêd¹ zale¿eæ praktycznie od zdolno�ci wszystkich obywateli do
pe³nego wykorzystania mo¿liwo�ci oferowanych przez nowe technologie.

Po zapoznaniu siê z witryn¹ PRO mo¿na powiedzieæ z ca³¹ pewno�ci¹, ¿e in-
stytucja ta przygotowa³a swoje strony internetowe zgodnie z ustaw¹ The Freedom
of Information Act. Pomimo wielo�ci i ró¿norodno�ci zawartych w niej informa-
cji, zosta³y one w Internecie przedstawione jasno i prosto. U¿ytkownik, przegl¹-
daj¹c strony, mo¿e korzystaæ z licznych sposobów przeszukiwania. Zainstalowa-
na wyszukiwarka pomaga w szybkim dotarciu do konkretnej informacji. Wybra-
nie jednego z licznych dzia³ów i rozdzia³ów wprowadza w bogactwo informacji
o PRO i jego zasobie. Uporz¹dkowane i usystematyzowane odno�niki usprawnia-

33Szczegó³y programów, które dotycz¹ zarz¹dzania dokumentacj¹ elektroniczn¹, zosta³y przedsta-
wione w dziale Records management.

34Zainteresowanych tym programem odsy³am do strony: http//europa.eu.int/information_society/eeu-
rope/index_en.htm

35Por. tre�æ dokumentu ePolska: http//www.kbn.gov.pl/cele/epolska.html
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j¹ przechodzenie od ogó³u do szczegó³u i odwrotnie. Czasami jest to niemal pro-
wadzenie �za rêkê�, czasami tylko wskazówki na dalsze wyprawy archiwalne.
Jednocze�nie u¿ytkownik, przedzieraj¹c siê przez wymagaj¹cy przygotowania
system informacyjny, jakim jest niew¹tpliwie internetowa strona PRO, mo¿e za-
poznaæ siê ze wszystkimi elementami pracy archiwalnej.

Nie ma oczywi�cie produktu bez wad, dlatego mo¿e trochê irytowaæ, ¿e nie-
które bardzo u¿yteczne us³ugi, jak np. pliki w dziale Online records, wirtualna
ksiêgarnia lub formularze zg³oszeniowe, s¹ dostêpne tylko po w³¹czeniu cookies.
Poza tym �ci¹ganie dokumentów online trwa bardzo d³ugo i w niektórych przy-
padkach jest p³atne. Warto wiêc uzbroiæ siê w cierpliwo�æ i czekaæ� na spory
rachunek za telefon.

Podsumowuj¹c, witryna wywiera na u¿ytkowniku bardzo dobre wra¿enie.
Upewnia, ¿e nad jej opracowaniem i redagowaniem czuwa³ zespó³ prawdziwych
fachowców. Chwile spêdzone w wirtualnym archiwum, zw³aszcza w wirtualnych
galeriach, przybli¿aj¹ dawne dzieje w nowoczesnej formie. Jest to warto�ciowa
propozycja przedstawienia instytucji archiwalnej w Internecie.

Izabela M a z u r, Public Record Office in Internet. PRO represents the national archives of
England, Wales and the United Kingdom: it acquires and preserves records of central state
offices and the administration of justice dating back to the 11th c. until the modern times. The
article presents the website of that institution: arrangement, contents of sections and chapters.
The author draws attention to the way of presenting documents; apart from the description of
contents, the text itself is translated into English, for example, from Latin. The system of prepa-
ration of websites complies with The Freedom of Information Act.

Izabela M a z u r, Public Record Office sur Internet. Le PRO, archives nationales d’Angle-
terre, Pays de Galles et Royaume-Uni, rassemble et conserve les actes des administrations
centrales d’État ainsi que ceux de la justice à partir du XIe siècle jusqu’à l’époque contempora-
ine. L’article se propose de discuter le contenu du site internet de l’institution: organisation,
contenus des sections et chapitres. L’auteur met l’accent sur la manière de présentation des
documents; mis à part la description des contenus, leurs textes, parfois latins, sont souvent
traduits en langue anglaise. Le système de préparation des pages internet est conforme à la loi
The Freedom of Information Act.

Èçàáåëëà Ì à ç ó ð, Public Record Office â Èíòåðíåòå. Public Record Office ÿâëÿåòñÿ
íàöèîíàëüíûì àðõèâîì Àíãëèè, Âàëèè è Ñîåäèí¸ííîãî êîðîëåâñòâà: â í¸ì ñîõðàíåíû
àêòû öåíòðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé à òàêæå ïðàâîñóäèÿ ñ XI â. ïî ñåãî-
äíÿøíèé äåíü. Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîäåðæàíèå âèòðèíû ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ: ñòðóêòóðó,
ñîäåðæàíèå ðàçäåëîâ è ãëàâ. Àâòîð îáðàùàåò âíèìàíèå íà ñïîñîá ïðåçåíòàöèè äîêóìåíòîâ;
÷àñòî êðîìå îïèñè ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòà äîñòàâëåí åãî ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê �
íàïðèìåð èç ëàòûíÿ. Ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ñàéòîâ WWW ñîãëàñíà çàêîíó The Freedom of
Information Act.
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III DLM FORUM 2002

Trzecie z kolei DLM Forum1 zosta³o zorganizowane 6�8 V 2002 r. w Barcelo-
nie wspólnie przez Komisjê Europejsk¹ i Generalitat de Catalunya (rz¹d autono-
micznej Katalonii), Ajuntament de Barcelona (zarz¹d miasta) i prywatnych spon-
sorów, przede wszystkim firmê AIIM International. Nie jest chyba przypadkiem
zaanga¿owanie w³adz najbardziej dynamicznego regionu Hiszpanii w to przedsiê-
wziêcie. Generalitat jest od lat zainteresowana wdra¿aniem nowoczesnej techno-
logii w urzêdach i na terenie objêtym jej administracj¹2. Pierwszy dzieñ obrad by³
dniem hiszpañskim i prezentowano tu rozwi¹zania z tego kraju. £¹cznie w III DLM
Forum uczestniczy³o blisko 700 osób (w wiêkszo�ci z Hiszpanii). Forum towarzy-
szy³y targi, na których prezentowa³o swoje produkty ponad 30 firm z bran¿y IT.
Pokazywano g³ównie produkty software�owe, pozwalaj¹ce na zarz¹dzanie obie-
giem dokumentów w instytucji, oraz hardware�owe: skanery, skanery z mikrofil-
mów, skanery do ksi¹¿ek. Tematykê DLM 2002 mo¿na zasadniczo podzieliæ na
cztery g³ówne zagadnienia:
1. Zarz¹dzanie tre�ci¹ lub zawarto�ci¹ dokumentów (content management) na

podstawie metadanych z wykorzystaniem XML (eXtensible Markup Langu-
age) dla elektronicznej administracji publicznej (E-government) i zarz¹dzania
dokumentami (records management) wewn¹trz administracji.

2. Podpis elektroniczny.
3. Prezentacja dokumentów Model Requirements for the Management of electro-

nic record (dalej: MoReq) i standardu ISO 15489 Information and documenta-
tion � Records Management.

4. Szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ITC)
dla urzêdów, archiwów.

1 W trakcie obrad zaproponowano nowe rozwiniêcie skrótu DLM � ju¿ nie données lisibles par
machine, ale Document Lifecycle Management.

2 J. D. Basora, J. Serra, M. C. Garayoa, I. C. Gonzalez, Archiwa i rejestry administracyjne w sieci
informatycznej Generalitat Katalonii na przyk³adzie Archiwum Departamentu Kultury, �Archiwista Pol-
ski�, 2000, nr 4 (20), s. 34�42.
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ad 1. Prezentowane projekty z zakresu zarz¹dzania tre�ci¹ lub zawarto�ci¹ do-
kumentów (content management) i wstêpne wdro¿enia maj¹ przede wszystkim na
celu z jednej strony u³atwienie pracownikom administracji publicznej wszelkich
szczebli dotarcia do poszukiwanej (po¿¹danej) informacji; z drugiej za� zbudowa-
nie systemu, w którym obywatel mo¿e za po�rednictwem jednego portalu inter-
netowego (rz¹dowego lub samorz¹dowego) dotrzeæ do poszukiwanych informa-
cji. W rozwi¹zaniach docelowych ka¿dy obywatel powinien mieæ mo¿liwo�æ nie
tylko uzyskiwania t¹ drog¹ informacji, ale tak¿e za³atwiania spraw urzêdowych.
W tym celu budowane s¹ ogólnie dostêpne centra informacji (typu kawiarenek
internetowych � g³ównie w siedzibach urzêdów i bibliotek publicznych). W Wiel-
kiej Brytanii dzia³a ju¿ 2000 takich center on-line, a do koñca tego roku ma ich
byæ 6000; pe³na elektroniczna administracja publiczna ma byæ do us³ug obywateli
w 2005 r. Najbardziej zaawansowany w tych dzia³aniach jest rz¹d brytyjski oraz
francuski; podczas dnia hiszpañskiego omawiano za³o¿enia takiego portalu dla
Katalonii. Realizuje go prywatne konsorcjum CAT (Centre d�Autencion Telefoni-
ca); projekt trwa od czerwca 2001 r., dostêp do portalu ma byæ mobilny (za po-
�rednictwem telefonii komórkowej), za� potwierdzenie to¿samo�ci za pomoc¹ karty
chipowej. Zasadniczym narzêdziem programowym, maj¹cym pomóc w rozwi¹-
zaniu powa¿nych problemów wynikaj¹cych z ró¿norodno�ci stosowanego opro-
gramowania, wydaje siê obecnie technologia XML, tj. zestandaryzowany jêzyk
opisu zawarto�ci dokumentu (opisuje metadane), s³u¿¹ca do tworzenia specyficz-
nego dla danego typu dokumentu DTD (Document Type Definition) i pozwalaj¹ca
na etykietowanie du¿ych porcji danych. Dziêki opracowaniu DTD dla ró¿nych
dziedzin mo¿na okre�laæ zawarto�ci dokumentów elektronicznych czy �kontene-
rów� (bibliotek, archiwów) zawieraj¹cych du¿e ilo�ci danych. Mo¿na eufemistycz-
nie powiedzieæ, i¿ XML pozwala budowaæ ró¿nego typu indeksy dla dokumentów
elektronicznych. Omawiane na DLM projekty znajduj¹ siê w pocz¹tkowej fazie
rozwoju (z wyj¹tkiem angielskiego eEnvoy) i � jak s³usznie podkre�li³ prof. Peter
Horsman ze Szko³y Archiwalnej w Amsterdamie � s¹ to wszystko opowie�ci do-
tycz¹ce udanych wdro¿eñ. Jego zdaniem znacznie wiêcej mo¿na by siê nauczyæ
z dok³adnego przedstawienia tych wdro¿eñ, które siê nie powiod³y. W prezenta-
cjach du¿o by³o elementów powtarzaj¹cych siê, jednak dominowa³y ogólniki i ha-
s³a: �e-gov. to prawdziwa w³adza dla ludu�, �metadane to klucz do zbudowania
pamiêci spo³eczeñstwa informacyjnego�. Ciekawe by³o stwierdzenie przedstawicie-
li PRO, i¿ w³a�ciwie ich rola (bardzo du¿a, niemal wzorcowa dla relacji archiwa�
�rz¹d) w brytyjskim projekcie nie ma umocowania w prawie, a wynika jedynie
z zaanga¿owania archiwów w projekty zwi¹zane z przechowywaniem danych
elektronicznych i dobrej wspó³pracy z poszczególnymi departamentami.

ad 2. Sprawom podpisu elektronicznego po�wiêcono posiedzenie robocze (work-
shop). Z punktu widzenia archiwów problem podpisu wydaje siê nieco mniej istotny
ni¿ dla przedstawicieli businessu � tu przede wszystkim udogodnienie dla handlu
elektronicznego (e-commerce) i rozliczeñ bankowych. Wytwarzane w takich sys-
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temach dokumenty maj¹ jednak krótkie okresy przechowywania i dlatego nie s¹
to problemy archiwalne. Problemy pojawiaj¹ siê przy dokumentach z d³ugim okre-
sem przechowywania. Niektóre pañstwa (Niemcy) nakazuj¹ zdjêcie wszelkich
zabezpieczeñ z danych (w tym podpisu) przed przyjêciem ich do archiwum. Sta-
nowisko szkockie by³o jeszcze ciekawsze, otó¿ dla celów dowodowych, przy za-
³o¿eniu d³ugiego przechowywania tych dokumentów, nale¿y drukowaæ i podpisy-
waæ rêcznie dokumenty, a nie zajmowaæ siê e-podpisem. Podkre�lano te¿, ¿e e-
-podpis ma warto�æ tylko w chwili dokonywania transakcji, po jej zrealizowaniu
wa¿ny mo¿e byæ jedynie rejestr po�wiadczeñ, z dok³adn¹ (co do u³amków se-
kund) datacj¹, wystawianych przez Trzeci¹ Zaufan¹ Stronê. Taki rejestr powinien
byæ przechowywany i tylko on stanowi dowód dokonania transakcji. Ogólnie
wyra¿ano w¹tpliwo�ci, czy dla archiwów elektronicznych e-podpis mo¿e mieæ
jakie� praktyczne zastosowanie.

ad 3. Jeszcze przed rozpoczêciem III DLM Forum rozes³ano dokument Model
requirements for management of electronic records � MoReq, wydany przez Euro-
pean Archives News (INSAR, supplement VI). Ten stustronicowy dokument3 zo-
sta³ opracowany jako realizacja jednego z postulatów pierwszego DLM Forum
z grudnia 1996 r. W wyniku otwartego przetargu w 1999 r. opracowaniem doku-
mentu zajê³a siê firma konsultingowa Cornwell Affiliates plc. G³ównym adresa-
tem mia³a byæ administracja Unii Europejskiej. Pierwotnym zadaniem MoReq mia³y
byæ wdro¿enia w administracji unijnej w ramach projektu IDA (Interchange of
Data between Administrations) oraz IDA 2 (lata 1999�2004). Przede wszystkim
MoReq mia³ ujednoliciæ postêpowanie z danymi elektronicznymi wytworzonymi
w ramach administracji unijnej. Na razie jednak zosta³o to zawieszone (lub wstrzy-
mane), nie ma ¿adnych decyzji w tej sprawie. Choæ pytanie o przysz³o�æ MoReq
powtarzano wielokrotnie podczas DLM III, a uzyskiwane odpowiedzi by³y ró¿ne,
nie s¹ znane dalsze losy tego projektu. DLM III nie ustali³o zalecenia wdro¿enia
tego modelu przez administracjê unijn¹. DLM Forum nie ma zreszt¹ takich upraw-
nieñ; nie zalecono te¿ dalszych prac nad tym modelem (przed dalszym wykorzy-
staniem MoReq takie prace s¹ konieczne). W samym dokumencie i w ramach DLM
nie ma ¿adnego cia³a, które zajmowa³oby siê kontrol¹ takiego wdra¿ania i wysta-
wia³o certyfikat, nie ma te¿ stosownego organu zajmuj¹cego siê co jaki� czas (np.
dla ISO co 5 lat) krytyczn¹ ocen¹ tego dokumentu. Sami twórcy przyznaj¹, ¿e nie
wiedz¹, jak bêdzie wygl¹daæ przysz³o�æ tak skrupulatnie opracowanych wytycz-
nych.

Wyra�ne jest natomiast du¿e zainteresowanie MoReq prywatnych firm pro-
dukuj¹cych systemy elektroniczne zarz¹dzaj¹ce dokumentami w biurze, gdy¿ dla
nich by³aby to forma certyfikacji ich produktów np. przez archiwa nadzoruj¹ce
urzêdy. Inaczej mówi¹c, MoReq mo¿e stanowiæ dla tych firm u³atwienie w sprze-

3 MoReq jest te¿ dostêpny pod adresami: http://europa.eu.int/ISPO/ida; http://www.dlmforum.eu.org
lub http://www.cornwell.co.uk/moreq.html
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da¿y. Tak¹ formê certyfikacji stosuj¹ Amerykanie na podstawie normy Design
Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applicati � DOD
5015.2 STD (certyfikat ma ok. 20 firm), Anglicy � PRO (po 4 latach prac nad tym
systemem ma go 16 firm); obecnie rozwa¿any jest taki certyfikat przez Niemców
w ramach projektu DOMEA (Dokumentenmanagement und elektronische Archi-
vierung). Sam MoReq wymaga ju¿ jednak zdaniem twórców poprawienia i uwzglêd-
nienia nowych rozwi¹zañ po up³ywie 2 lat. Wymaga te¿ porz¹dniejszego zredago-
wania, gdy¿ zalecenia s¹ miejscami niezrozumia³e, nawet dla samego twórcy i pra-
wie niemo¿liwe do prostego przet³umaczenia.

Model zaproponowany jako MoReq, choæ teoretyczny, odsy³a do innych
wcze�niejszych, konkretnych 11 norm, na podstawie których przygotowano tê
specyfikacjê. S¹ to: 1. Dublin Core Metadata Set; 2. PRO Specification; 3. Pitts-
burgh Metadata; 4. ICA Guide for Managing; 5. BSI PD 0008; 6. DLM Forum
Guide; 7. ISAD(G); 8. UBC-MAS Project; 9. US DoD 5015.2; 10. R/DIM; 11.
ISO 15489. Drobiazgowo opisane funkcjonalne wymagania podzielono na 10 dzia-
³ów (klasyfikacja, bezpieczeñstwo, przechowywanie i brakowanie, tworzenie,
odsy³anie, przeszukiwanie, funkcje administracyjne, inne funkcje, wymagania
niefunkcjonalne, metadane). W sumie okre�lono ponad 390 ró¿nego typu warun-
ków, które musi (czê�æ � must) lub powinien (pozosta³a czê�æ � should) spe³niaæ
system zarz¹dzania elektronicznymi dokumentami (ERMS � Electronic Records
Management System), aby mo¿na go dopu�ciæ do u¿ytkowania w pracy biurowej
szeroko pojêtej administracji publicznej.

MoReq, podobnie jak norma ISO 15489, zawiera tylko zarysowanie strategii;
dalsze wykorzystanie takiej normy wymaga przede wszystkim dokonania wybo-
ru, które wymogi w danym kraju (wg obowi¹zuj¹cego tu prawa) musz¹ byæ spe³-
nione. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e MoReq nie zawiera wymagañ dotycz¹cych
przechowywania w d³ugim czasie4, jest tak jak i ISO 15489 dostosowane do za-
rz¹dzania bie¿¹c¹ dokumentacj¹ o okresie przechowywania 5�10 lat.

Niejako rywalizuj¹c¹ � choæ mówiono te¿, ¿e mo¿e byæ to miêdzynarodowy
komentarz do poprzedniej normy � z MoReq jest zatwierdzona w dniu 3 X 2001 r.
norma ISO 15489 Information and documentation � Records Management, obej-
muj¹ca �management of records, in all formats or media, created or recieved by
any public or private organization in conduct of its activities� (wraz z towarzysz¹-
cym jej raportem technicznym). Norma ta bêdzie w³¹czona obligatoryjnie do norm
z grupy ISO 9001. Miêdzy ISO 15489 a MoReq nie ma niezgodno�ci. Tak jak to
jest przyjête odno�nie do norm ISO, konieczne bêdzie ich przeniesienie na prawo-
dawstwo danego kraju i opracowanie dla nich szczegó³owych wytycznych.

4 Wprawdzie czê�æ 5 to Retention and Disposal, ale jest to wyt³umaczone ju¿ w pierwszym zdaniu:
�podstawowym aspektem zarz¹dzania dokumentami jest stosowanie okresów przechowywania tak, aby
mo¿na by³o zarz¹dzaæ usuwaniem dokumentów [po up³ywie okre�lonego czasu] z systemu operacyjne-
go�. Z dalszych szczegó³owych wyja�nieñ wynika, i¿ chodzi o zautomatyzowanie tego procesu, np. druki
typu kasa przyjê³a (KP) maj¹ byæ usuwane po 3 latach � i to automatycznie.
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ad 4. Podczas obrad podkre�lano konieczno�æ prowadzenia szkoleñ z zakresu
nowych technologii telekomunikacyjnych, zarówno dla archiwistów, jak i dla urzêd-
ników administracji publicznej. Jednym z celów MoReq jest dostarczenie teore-
tycznego materia³u dla organizacji zajmuj¹cych siê takimi szkoleniami. Podczas
dnia hiszpañskiego podkre�lano konieczno�æ szkoleñ w tym zakresie, informuj¹c
uczestników, ¿e ju¿ dwa hiszpañskie uniwersytety, w Salamance i Murcji, w tok
studiów archiwalnych w³¹czy³y zagadnienia dokumentów elektronicznych.

Hubert W a j s, III DLM Forum 2002. The Forum organised on 6–8 May 2002 in Barcelo-
na, gathered specialists, managers, archivists, public administration officials. In order to extend
the proceedings with problems related to e-records, computer specialists and representatives of
IT companies were also invited to discuss various aspects of most advanced technologies and
their application in creating, preserving and protection of e-records.

The fair with over 30 companies from the IT sector presenting their products was the ac-
companying event during the Forum. Products presented included, in particular, software allo-
wing for efficient record management within a company and hardware, such as scanners, scan-
ners of microfilms, scanners of books.

The subject-matter discussed could be divided into four main issues: 1. Content manage-
ment with the use of XML (for e-government and records management inside the structures of
administration); 2. E-signature; 3. Presentation of the document MoReq I ISO Standard 15489;
4. Training in ITC for offices and archives.

Hubert W a j s, III  DLM Forum 2002. Le Forum, réuni à Barcelone les 6–8 V 2002, a ras-
semblé spécialistes, encadrement, archivistes et représentants des instances d’administration
publique. Afin d’enrichir le débat des problèmes liés aux documents électroniques, ont été
également invités des informaticiens et des représentants des firmes IT qui sont venus discuter
des divers aspects des technologies les plus modernes et de leur utilisation lors de la création,
de la conservation et de la protection des documents électroniques.

Le Forum était accompagné d’une foire dans le cadre de laquelle ont été présentés les pro-
duits de plus de 30 sociétés de la branche IT. Principalement des produits software, permettant
d’assurer la gestion des circuits documentaires au sein d’une institution, et des produits har-
dware: scanners, scanners pour microfilms, livres.

Les sujets traités se laissent diviser en quatre catégories: 1. Content management à l’aide de
XML (pour e-governement et records management à l’intérieur des administrations); 2. signa-
ture électronique; 3. présentation du document MoReq I Standard ISO 15489; 4. formation
dans le domaine ITC pour administrations et archives.

Õóáåðò Â à é ñ, III DLM ôîðóì 2002. Ñ 6 ïî 8 V 2002 ã. íà âñòðå÷å â Áàðñåëîíèå
ñîáðàëèñü ñïåöèàëèñòû, ðóêîâîäÿùèé ïåðñîíàë, àðõèâèñòû è ñëóæàùèå ãîñóäàðñòâåííîé
àäìèíèñòðàöèè. Â ýòîé âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè òàêæå èíôîðìàòèêè è ïðåäñòàâèòåëè ôèðì
çàíèìàþùèõñÿ èíôîðìàòè÷åñêîé òåõíîëîãèåé. Öåëüþ âñòðå÷è ÿâëÿëàñü äèñêóññèÿ
î ðàçíûõ àñïåêòàõ ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè è å¸ ïðèìåíåíèè â ñîçäàâàíèè, êîíñåðâàöèè
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è çàùèòå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ. Âñòðå÷å ñîïóòñòâîâàëà ÿðìàðêà, íà êîòîðîé ñâîè
òîâàðû âûñòàâèëè íàïîêàç áîëåå 30 ôèðì èç îòðàñëè êîìïüþòåðíîé òåõíèêè. Â îñíîâíîì
îíè ïîêàçûâàëè ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, êîòîðûå ïîçâàëÿþò óïðàâëÿòü îáðàùåíèåì
äîêóìåíòîâ â ó÷ðåæäåíèè à òàêæå îáîðóäîâàíèå: öâåòîäåëèòåëüíûå ìàøèíû äëÿ
ìèêðîôèëüìîâ, öâåòîäåëèòåëüíûå ìàøèíû äëÿ êíèã. Îáñóæäàåìàÿ òåìàòèêà äåëèòñÿ íà
÷åòûðå ãëàâíûå ïðîáëåìû: 1) Content management ïðè ïîìîùè XML (äëÿ e-government è
records management âíóòðè àäìèíèñòðàöèè); 2) Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü; 3) Äåìîíñòðàöèÿ
äîêóìåíòà Modal Requirements I Ñòàíäàðòà ISO 15489; 4) Îáó÷åíèå ïî èíôîðìàòè÷åñêîé
òåõíîëîãèè äëÿ ó÷ðåæäåíèé è àðõèâîâ.
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DO�WIADCZENIA ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO W KATOWICACH
WYNIK£E Z AKCJI RATOWANIA I ZABEZPIECZANIA AKT

PODCZAS POWODZI

Stan fizyczny akt przed powodzi¹

Zasób Archiwum Pañstwowego w Katowicach Oddzia³ w Raciborzu, licz¹cy
ponad 1300 m.b., zosta³ przeprowadzony do nowej siedziby w 1994 r. Jest to bu-
dynek murowany, sk³adaj¹cy siê z wysokiej na 3 m sutereny, parteru i piêtra. Na
parterze i piêtrze akta by³y przechowywane w formie paczek, owiniêtych w szary
papier pakowy. W suterenie tylko ok. 20% akt (140 m.b.) by³o przechowywanych
w ten sposób. Pozosta³e (blisko 600 m.b.) akta by³y przechowywane luzem, w for-
mie poszytów (akta S¹du Obwodowego w Raciborzu z lat 1513�1945, w ilo�ci 58
332 j.a. � 580 m.b.) lub ksi¹g oprawionych w grub¹ tekturê, czêsto oklejon¹ p³ót-
nem lub cienkim papierem (akta stanu cywilnego z lat 1874�1945, w liczbie 1437
j.a. � 13 m.b.). Ca³o�æ sk³adowano na rega³ach skonstruowanych z metalowych
k¹towników perforowanych. Pó³ki by³y wykonane z p³yty pil�niowej o grubo�ci
50 mm. Czê�æ akt jeszcze przed powodzi¹ by³a w bardzo z³ym stanie ze wzglêdu
na fatalne warunki przechowywania w minionych dziesiêcioleciach: w nieogrze-
wanych pomieszczeniach zamku raciborskiego, pod stale przeciekaj¹cym dachem,
a nastêpnie w wilgotnej suterenie w by³ej siedzibie archiwum przy ul. Drzyma³y.
Przed przeprowadzk¹ do obecnie posiadanego budynku przy ul. Opolskiej 10 stwier-
dzono pokrycie grzybami ple�niowymi ok. 200 m.b. akt gruntowych dotycz¹cych
nieruchomo�ci z terenu miasta Raciborza oraz ok. 13 m.b. akt stanu cywilnego.
Akta te zosta³y mechanicznie (suchymi �ciereczkami) oczyszczone w nowej sie-
dzibie. Ze wzglêdu na brak pracowni konserwatorskiej i odpowiednich urz¹dzeñ
nie zosta³y poddane odka¿eniu. Ju¿ po kilku dniach od wypompowania wody z za-
lanej sutereny na tej w³a�nie partii akt stwierdzono odnowienie siê grzybów. Ze
wzglêdu na szeroki przedzia³ chronologiczny wymienionych akt (lata 1513�1974)
sk³ada³y siê one z ró¿nych gatunków papieru, zarówno papieru czerpanego, jak
i papieru wyprodukowanego na bazie celulozy, pocz¹wszy od grubego papieru



172 ROLAND BANDUCH, WOJCIECH KRUPA, MICHA£ M¥CZKA

kredowego, na cienkim papierze przebitkowym koñcz¹c. U¿yty materia³ pisarski
stanowi ca³¹ gamê wykonanych ró¿nymi technologiami tuszów i atramentów.

Organizacja akcji ewakuacji zalanych akt

Zalaniu fal¹ powodziow¹ uleg³o ok. 730 m.b. [ok. 71 tys. j.a.] akt przecho-
wywanych w suterenie. Spo�ród tej liczby 100% akt znajdowa³o siê pod wod¹
(zmieszan¹ czê�ciowo z olejem opa³owym) przez trzy doby, a 50% z dolnych pó-
³ek przez cztery doby (od ok. godz. 13.00 8 VII 1997 r. do godz.19.00 12 lipca).
Po ust¹pieniu fali powodziowej systematycznie wzrasta³a temperatura powietrza:
od ok. 20OC w dniu 12 lipca do prawie 30OC w ostatnim dniu akcji ewakuacji akt.

W co drugim magazynie rega³y by³y wywrócone lub przechylone, pomimo to
na skutek nasi¹kniêcia wod¹ akta tkwi³y na nich zakleszczone miêdzy pó³kami,
jedynie znikomy procent poszytów spad³ na posadzkê. Na ka¿dym regale, sk³ada-
j¹cym siê z piêciu pó³ek, tylko dwa najni¿sze by³y oblepione szlamem, a i to tylko
w niektórych miejscach (z regu³y na rega³ach po³o¿onych pod okienkami). Wszyst-
kie akta by³y �lepkie� od oleju opa³owego.

Do zalanych pomieszczeñ mo¿na by³o dotrzeæ dopiero po trzech dniach od ich
zalania (tj. w dniu 11 VII 1997 r.). Wydobyto wówczas spod wody dokumenty
cechowe miasta Raciborza, z lat 1560�1866 i dokumenty cechowe miasta ̄ or z lat
1593�1899 oraz ok. 10 m.b. akt Komory Ksi¹¿êcej w Raciborzu i ok. 5 m.b. akt
miasta Raciborza. Wydobyte dokumenty cechowe roz³o¿ono na sto³ach w pra-
cowni naukowej, a paczki z aktami na schodach i w korytarzu na piêtrze.

Dopiero w czwartym dniu (12 lipca) mo¿na by³o przyst¹piæ do uprz¹tania bezpo-
�redniego otoczenia budynku w celu umo¿liwienia dojazdu samochodom stra¿y
po¿arnej i ciê¿arówkom do ewakuacji akt. Pod koniec tego dnia zakoñczono wy-
pompowywanie wody z zalanych pomieszczeñ. W trakcie wypompowywania wody
pracownicy archiwum usunêli zniszczone wyk³adziny pod³ogowe, sprz¹tali teren
wokó³ budynku, zw³aszcza doj�cia do drzwi, �wy³awiali� p³ywaj¹ce poszyty akt
oraz usuwali b³oto z pod³óg zalanego parteru.

Kolejne dwa dni up³ynê³y na przygotowaniu sprzêtu, odzie¿y i �rodków ochron-
nych dla pracowników przewidzianych do wydobywania zalanych akt, a tak¿e
worków i perforowanych pojemników plastikowych do transportu akt. W tym czasie
zabezpieczono równie¿ odpowiednie powierzchnie w oddalonej o 45 km ch³odni
sk³adowej, z przeznaczeniem na zamro¿enie i przechowywanie ewakuowanych
akt.

We wtorek, 15 lipca, w siódmy dzieñ po zalaniu, a trzeci po wypompowaniu
wody, rozpoczêto ewakuacjê akt. Wydobywanie i przetransportowanie wszystkich
(ponad 730 m.b.) zalanych akt trwa³o 9 dni i zakoñczy³o siê w dniu 23 lipca. Ogó-
³em bezpo�rednio w akcji ewakuacji bra³o udzia³ 21 pracowników archiwum, tj.
niespe³na 20% ogó³u zatrudnionych, z tym ¿e ka¿dego dnia w pracach uczestni-
czy³o �rednio 12 pracowników. Zaanga¿owanie w pracach stosunkowo znikomej
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liczby ludzi by³o spowodowane przede wszystkim brakiem miejsca w pomiesz-
czeniach magazynowych, czê�ciowo zatarasowanych przewróconymi rega³ami.

W pierwszych czterech dniach ewakuacji sp³ukiwano wod¹ z rêcznej hydro-
netki wy³¹cznie akta pokryte szlamem. Ze wzglêdu na trudne warunki panuj¹ce
w ewakuowanych magazynach  i brak czasu nie wykonano tego zadania w takim
stopniu, jak zak³ada to teoria. W trzecim dniu po wypompowaniu wody czê�æ akt
zaczê³a pokrywaæ siê naro�lami grzybów ple�niowych. Z uwagi na wysok¹ tem-
peraturê powietrza proces ten nieustannie nasila³ siê. W tej sytuacji najwa¿niejsze
by³o jak najszybsze zamro¿enie zalanych akt.

W pierwszych trzech dniach wywieziono w workach akta przechowywane
w formie paczek owiniêtych w szary papier (ok. 140 m.b.). U¿yto ok. 1500 wor-
ków. Przed za³adowaniem na ciê¿arówkê (w ka¿dym worku jedna paczka akt)
wk³adano worki do perforowanych pojemników plastikowych o pojemno�ci 40 l
w celu unikniêcia podczas d³ugiego transportu (ok. godziny) rozgniecenia i zde-
formowania przemoczonych akt. W ch³odni na rampie worki z aktami wyjmowa-
no z pojemników i uk³adano na paletach w kilku równych warstwach. Palety, obu-
dowane specjalnym stela¿em metalowym z k¹towników, zwo¿ono do komory
ch³odniczej. Ju¿ na drugi dzieñ od chwili z³o¿enia worki z aktami by³y �sztywne�
i pokryte szronem.

Pocz¹wszy od czwartego dnia ewakuacji, tj. 18 lipca, rozpoczêto wydobywa-
nie z rega³ów akt gruntowych s¹dów raciborskich, przechowywanych w formie
lu�nych poszytów. Akta te wk³adano do plastikowych skrzynek perforowanych,
w dwóch równoleg³ych warstwach o wysoko�ci ok. 0,15 m.b. ka¿da (razem w jednej
skrzynce ok. 0,2�0,3 m.b. akt). Zape³nione aktami skrzynki (2105 szt.) zosta³y
z³o¿one w komorach ch³odniczych.

Akta te bezpo�rednio przed ewakuacj¹ zosta³y spryskane preparatem grzybo-
bójczym. Mimo to przed za³adowywaniem ich do plastikowych pojemników ko-
nieczne by³o mechaniczne usuwanie bia³ych naro�li grzybów. Na szczê�cie, po-
szyty akt gruntowych i ksiêgi stanu cywilnego s¹ oprawione w solidne, tekturowe
ok³adki. Te oprawy po osuszeniu i zdezynfekowaniu nie bêd¹ siê nadawa³y do
dalszego przechowywania i zostan¹ zast¹pione nowymi obwolutami. Nieodwra-
calnemu zniszczeniu uleg³o zaledwie kilka m.b. akt gruntowych, na ogóln¹ liczbê
733 m.b. zalanych. Trwaj¹c¹ 9 dni akcjê ewakuacji ok. 730 m.b. akt zakoñczono
23 VII 1997 r., po up³ywie 15 dni od ich zalania i po up³ywie 11 dni od chwili
wypompowania wody.

Suszenie akt

Ca³o�æ akt wydobytych z zalanych pomieszczeñ zamro¿ono w Ch³odni Sk³adowej
w Leszczynach-Czerwionce, gdzie przechowywano je w temperaturze ok. �20O C.

Rozwijaj¹ce siê grzyby ple�niowe na grupie akt licz¹cej kilkadziesi¹t m.b.,
wydobywanych w koñcowej fazie akcji ewakuacyjnej, wykluczy³y mo¿liwo�æ
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zwyk³ego suszenia. Jeszcze pod koniec lipca otrzymali�my ofertê ze Spó³dzielni
Inwalidów �Silesia� w Gliwicach osuszenia akt w nawiewowych komorach su-
szarniczych, o kubaturze ok. 5 m. Korzystaj¹c z tej propozycji, przesuszyli�my
próbnie dwie partie akt (ok. 14 m.b.).

Cykl suszenia jednej partii (ok. 7 m.b.) w temperaturze nawiewanego powie-
trza wynosz¹cej prawie 40OC trwa³ ok. siedmiu dni. Zamkniête poszyty uk³adano
na stela¿ach metalowych, po kilka w jednym �stosiku�. Efekty okaza³y siê nie-
zadowalaj¹ce. Poszyty, a zw³aszcza ich ok³adki, umieszczone na zewnêtrznych
czê�ciach wsadu komory zosta³y zbyt mocno przesuszone, natomiast poszyty
znajduj¹ce siê wewn¹trz wsadu po siedmiu dniach by³y jeszcze mocno wilgotne.
Oczywiste okaza³o siê, ¿e akta nale¿a³oby uk³adaæ w tego typu komorze w formie
roz³o¿onych, pojedynczych poszytów � wówczas jednak, zamiast ok. 7 m.b.,
mo¿na by zmie�ciæ jednorazowo najwy¿ej 3 m.b. Nawet gdyby cykl suszenia uleg³
w ten sposób skróceniu do jednej doby, wysuszenie ca³o�ci (733 m.b.) zajê³oby
niemal 250 dni.

Lepsze rezultaty uzyskali�my podczas próbnego suszenia w pierwszej deka-
dzie sierpnia ok. 7 m.b. w (zalecanej przez NDAP) pró¿niowej komorze do susze-
nia drewna, o pojemno�ci ok. 5 m. Komorê udostêpni³o prywatne przedsiêbior-
stwo �Tomo� w Cieszynie.

W pierwszym dniu akta w formie zamarzniêtych bloków u³o¿ono na aluminio-
wym panelu grzewczym (listwy wype³nione ciep³¹ wod¹), przykrywaj¹c jedno-
cze�nie ca³o�æ kolejnym panelem. Po pierwszej dobie suszenia w temperaturze
przekraczaj¹cej 40O C rozmro¿one, ale wci¹¿ mokre akta roz³o¿ono na panelach
w formie pojedynczych poszytów. Po czterech dniach suszenia w temperaturze
ok. 40OC wszystkie akta by³y suche i nie pomarszczone. Bardzo d³ugi cykl susze-
nia (4 dni) jednej partii akt licz¹cej 5 m.b. wymaga³ przeznaczenia na przesusze-
nie ca³o�ci ok. 590 dni, a w³a�ciciel komory oferowa³ jej udostêpnienie najwy¿ej
na miesi¹c. Pod koniec sierpnia rozpoznali�my jeszcze mo¿liwo�æ suszenia akt
w bardzo du¿ych komorach nawiewowych (kubatura ok. 30 m) w przedsiêbior-
stwie �Rychbud� spó³ce z o.o. w �wiêtoch³owicach. Archiwum musia³oby jednak
we w³asnym zakresie zbudowaæ i zainstalowaæ specjalne stela¿e do rozk³adania
akt oraz obs³ugiwaæ za³adunek i roz³adunek akt, oraz ich codzienne przek³adanie
na stela¿ach wewn¹trz komory. Codziennie nale¿a³oby do tych prac delegowaæ
ok. 10 pracowników. Uwzglêdniaj¹c koszty transportów z Czerwionki do �wiê-
toch³owic, a stamt¹d do Katowic, ca³o�æ przedsiêwziêcia by³aby nie mniej kosz-
towna od poprzednich, dodatkowo ma³o realna ze wzglêdów organizacyjnych.

Po uwzglêdnieniu wymienionych okoliczno�ci jeszcze w sierpniu postanowi-
li�my przeprowadziæ proces suszenia ca³o�ci akt w siedzibie Archiwum w Kato-
wicach. Wstêpn¹ adaptacjê dwóch pomieszczeñ o powierzchni blisko 900 m2

przeprowadzono we wrze�niu. W ramach adaptacji za³o¿ono now¹ instalacjê elek-
tryczn¹, umo¿liwiaj¹c¹ eksploatacjê wielkogabarytowych urz¹dzeñ ch³odniczych
i suszarniczych oraz wentylatorów wyci¹gowych powietrza.
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W tym samym miesi¹cu nawi¹zano kontakt z producentem pró¿niowych ko-
mór suszarniczych we Wroc³awiu. Uzgodniono odp³atne wypo¿yczenie ma³ej ko-
mory pró¿niowej o kubaturze 1 m3 do Katowic na jeden miesi¹c. Komorê tê wy-
po¿yczono dla celów próbnych, s³u¿¹cych wypracowaniu optymalnych warian-
tów suszenia. Zainstalowano j¹ i uruchomiono w adaptowanych pomieszczeniach
1 pa�dziernika.

U¿ytkowana komora mia³a kszta³t walca o �rednicy 0,7 m i d³ugo�ci 3 m. Ca³¹
jej d³ugo�æ zajmowa³y aluminiowe elementy grzejne (panele), wype³nione wod¹
ogrzewan¹ elektryczn¹ grza³k¹ przep³ywow¹ (przep³yw wymuszony pomp¹
elektryczn¹). Termometr wskazywa³ temperaturê ogrzewanej wody, a tym samym
paneli, na których by³y roz³o¿one akta. Oprócz termostatu, reguluj¹cego tempera-
turê podgrzewanej wody, zastosowano uk³ad ch³odz¹cy, sk³adaj¹cy siê z panelu,
przez który przep³ywa okresowo zimna woda. Jej temperatura by³a równie¿ regu-
lowana, a dop³yw, czyli sch³adzanie uk³adu, odbywa³ siê okresowo po automa-
tycznym otwarciu (a nastêpnie zamkniêciu) elektrozaworu. Ci�nienie panuj¹ce
w komorze zmniejsza³o siê o ok. 610 mm Hg. Para wydzielaj¹ca siê podczas su-
szenia by³a okresowo mieszana z powietrzem wpuszczanym do komory, a nastêp-
nie wypompowywana. Cykl utrzymywania �pró¿ni� oraz wpuszczania powietrza
i jego wypompowywania by³ regulowany elektronicznym uk³adem steruj¹cym i od-
bywa³ siê automatycznie. Warunkiem skutecznego suszenia w tej komorze by³a
szczelno�æ elementów doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych wodê. Nawet nie-
wielkie wycieki w zamkniêtej komorze mog³y znacznie wyd³u¿yæ lub wprost unie-
mo¿liwiæ cykl osuszania. Istota suszenia w komorze pró¿niowej polega na tym, ¿e
w warunkach pró¿ni woda odparowuje nawet z kilkucentymetrowej warstwy pa-
pieru (liczba skutecznie osuszanych kartek zale¿y od gatunku papieru) � jest to nie
do osi¹gniêcia przy suszeniu nawiewowym.

Przystêpuj¹c do suszenia zamro¿onych akt, musieli�my ustaliæ temperaturê
ogrzewanej wody i czas trwania pró¿ni (suszenia w niej akt) w taki sposób, aby
do minimum skróciæ cykl suszenia, przy nadrzêdnym za³o¿eniu, ¿e osuszone akta
nie mog¹ byæ �³amliwe� ani pomarszczone. Po¿¹dane efekty uda³o siê osi¹gn¹æ
po siedmiu dniach prób: ustalono, ¿e optymalna temperatura wody w panelach
grzewczych tego urz¹dzenia powinna wynosiæ ok. 40OC, a czas jednego cyklu
trwania pró¿ni (po którym wypompowywana jest para) powinien wynosiæ 1 godz.
Przy zastosowaniu tych parametrów suszenie jednej partii akt trwa dobê, pod wa-
runkiem ich wcze�niejszego rozmro¿enia. Rozmra¿anie w warunkach naturalnych,
przy panuj¹cej w pa�dzierniku temperaturze przekraczaj¹cej nieco 10OC trwa³o
ok. 2 dni. W ka¿dej z przesuszonych partii akt znajdowa³o siê ok. 1/3 grubych
poszytów (5 cm i grubszych). Wymaga³y one �dosuszenia� w ci¹gu kolejnej doby
lub ich jednorazowego przek³adania na panelach susz¹cych w ci¹gu pierwszej doby.
Wysuszone w komorze pró¿niowej akta przenoszono nastêpnie do oddzielnego
pomieszczenia magazynowego, gdzie sk³adowano je na rega³ach z k¹towników
perforowanych, których pó³ki skonstruowane s¹ z metalowych ramek obci¹gniê-
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tych siatk¹ plastikow¹. Na 1 m.b. pó³ki uk³adano �rednio ok. 0,6 m.b. akt, grzbie-
tami spoczywaj¹cymi na siatce � otwarte czê�ci poszytów skierowane ku górze
umo¿liwia³y odparowywanie resztek wilgoci. W magazynie tym w³¹czano okre-
sowo wentylacjê wyci¹gow¹ oraz elektryczne odwil¿acze powietrza. Chocia¿
magazyn nie by³ ogrzewany, w panuj¹cej w nim temperaturze ok. 10OC udawa³o
siê utrzymywaæ wilgotno�æ w granicach 60%.

W komorze o kubaturze 1 m mo¿na by³o �rozmra¿aæ� ok. 2 m.b. paczek akt,
a nastêpnie suszyæ prawie 1,2 m.b., czyli najwy¿ej 1,5 m.b. roz³o¿onych poszy-
tów. Do koñca 1997 r. w ramach dzia³añ do�wiadczalnych przeprowadzonych
w Gliwicach, Cieszynie i Katowicach wysuszono ok. 60 m.b. akt, natomiast po-
zosta³o do osuszenia blisko 680 m.b. zamro¿onych akt.

Dnia 19 I 1998 r. w AP w Katowicach zosta³ uruchomiony liofilizator, z przezna-
czeniem do suszenia zamro¿onych akt. Urz¹dzenie to, dostarczone przez w³osk¹
firmê �Bresciani� z Mediolanu, zosta³o zainstalowane i przygotowane do pracy
pod nadzorem w³oskich specjalistów. W trakcie jego prezentacji zosta³ przepro-
wadzony krótki instrukta¿ na temat zasad funkcjonowania i obs³ugi liofilizatora.
Podczas szkolenia nie zosta³y jednak jasno okre�lone parametry fizyczne (np. tempe-
ratura ch³odzenia kondensatora czy temperatura pó³ek wewn¹trz liofilizatora), ja-
kie nale¿y zastosowaæ podczas suszenia zamro¿onych akt. W tym wzglêdzie pro-
ducent liczy³ na nasze wnioski i do�wiadczenie nabyte w trakcie eksploatacji liofi-
lizatora. Ponadto osoby wyznaczone do obs³ugi komory pró¿niowej nie zosta³y
wyposa¿one w pe³n¹ instrukcjê. Skrócona instrukcja dostarczona kilka miesiêcy
pó�niej nadal nie spe³nia oczekiwañ i nie jest �ród³em informacji o w³a�ciwym
i skutecznym wykorzystaniu urz¹dzenia. Po dwu-, trzykrotnym powtórzeniu
wszystkich czynno�ci w liofilizatorze zosta³y umieszczone zamro¿one akta i roz-
pocz¹³ siê proces suszenia.

Od 19 do 31 stycznia, kiedy przerwano liofilizacjê ze wzglêdu na spadek tempe-
ratury w pomieszczeniu poni¿ej 0OC, suszenie nie przynios³o wiêkszych efektów.
W tym czasie starano siê znale�æ optymalne parametry, tak aby proces sublimacji
by³ szybki i skuteczny. Liofilizacja zosta³a wznowiona 8 IV 1998 r. i z przerwami
(wynikaj¹cymi z niekorzystnych warunków, jakie panowa³y w pomieszczeniu
podczas letnich upa³ów � temperatura powy¿ej 30OC i wysoka wilgotno�æ) by³a
kontynuowana do koñca pa�dziernika 1998 r.

Do komory pró¿niowej o pojemno�ci ok. 2 m3 i wyposa¿onej w 5 podgrzewa-
nych pó³ek pocz¹tkowo wk³adano akta wcze�niej rozmro¿one i po rozdzieleniu na
pojedyncze jednostki powtórnie zamra¿ane. W ten sposób w ci¹gu 30 dni wysu-
szono ok. 17 m.b. akt. Ten sposób wykorzystania liofilizatora zosta³ jednak za-
niechany ze wzglêdu na sprzeczno�æ, jaka nast¹pi³a pomiêdzy zastosowan¹ meto-
d¹ suszenia a ide¹ liofilizacji. Zadaniem liofilizacji bowiem jest uzyskanie stabili-
zacji fizycznej, chemicznej i biologicznej zalanych wod¹ akt. Akta po rozmro¿e-
niu tej stabilizacji ju¿ nie maj¹. Wznowiono wiêc suszenie akt w zmro¿onych blo-
kach o grubo�ci 10�30 cm. Tak za³adowana komora pró¿niowa jest w stanie po-
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mie�ciæ 9�10 m.b. akt (paczki le¿¹ na pó³kach poziomo). W ci¹gu 38 dni zliofili-
zowano ok. 14 m.b. akt. £¹cznie (nie licz¹c eksploatacji komory w styczniu) w ci¹gu
68 dni zosta³o wysuszonych do dnia 23 X 1998 r. 31 m.b. akt.

 Z podanych informacji wynika, ¿e suszenie zalanych archiwaliów metod¹ liofi-
lizacji, aczkolwiek skuteczne, jest powolne. Suszenie akt wy³¹cznie w liofilizato-
rze (w AP w Raciborzu zosta³o zalanych ponad 700 m.b. akt) trwa³oby ponad 4
lata, przy za³o¿eniu, ¿e urz¹dzenie pracowa³oby równie¿ w soboty i niedzielê.
W zwi¹zku z tym zosta³y podjête alternatywne sposoby suszenia akt na wiêksz¹
skalê, natomiast liofilizacji by³y poddawane wy³¹cznie akta cenniejsze (np. Akta
miasta Raciborza, Komory Ksi¹¿êcej w Raciborzu). Porównuj¹c jako�æ wysu-
szonych archiwaliów na powietrzu, w komorze pró¿niowej bez liofilizacji
i w liofilizatorze zdecydowanie najkorzystniej wypadaj¹ te ostatnie. Wa¿nym
elementem prawid³owego i efektywnego wykorzystania liofilizatora jest zapew-
nienie odpowiednich warunków w pomieszczeniu pracy liofilizatora. Zbyt niska
temperatura (poni¿ej 0OC) powoduje problemy w uk³adzie smarowania urz¹dzeñ
liofilizatora, natomiast wysoka temperatura (powy¿ej 25OC) spowalnia proces lio-
filizacji, poniewa¿ utrudnia osi¹gniêcie odpowiednio niskiej zaprogramowanej
temperatury kondensatora. Na podstawie zdobytych ju¿ do�wiadczeñ w suszeniu
akt metod¹ liofilizacji i dziêki dostêpnej literaturze mo¿na stwierdziæ, ¿e zastoso-
wane nastawienia (temperaura pó³ek 40OC; temperatura kondensatora ok. �40OC),
podci�nienie docelowe rzêdu 0.1�0.3 m.b., s¹ w³a�ciwe i stosowane w podobnych
urz¹dzeniach. Obok prawid³owych nastawieñ parametrów na efekty suszenia (liczba
m.b. wysuszonych akt) maj¹ równie¿ wp³yw takie elementy, jak: grubo�æ liofili-
zowanego materia³u, ilo�æ zawartego lodu w aktach i temperatura zamra¿ania zala-
nych akt � zalecana � 35OC.

 Maj¹c na uwadze nisk¹ wydajno�æ liofilizatora, jeszcze w maju 1998 r. podjê-
to desperack¹ decyzjê o równoleg³ym do liofilizacji suszeniu akt metod¹ tradycyj-
n¹, na wolnym powietrzu, wspomagaj¹c proces suszenia wentylacj¹ mechanicz-
n¹. W jednej z adaptowanych hal umieszczono rega³y z 1000 m.b. pó³ek. Niemal
wszyscy pracownicy zatrudnieni w centrali Archiwum w Katowicach zostali po-
dzieleni na 4�7-osobowe zespo³y, których zadaniem by³o codzienne rozk³adanie,
przek³adanie i chowanie suszonych akt. Prace te by³y wykonywane przez wszyst-
kie dni robocze przez piêæ miesiêcy, od 1 czerwca do koñca pa�dziernika 1998 r.
Zdo³ano w ten sposób wysuszyæ ok. 120 m.b. akt. W czasie tego procesu nie stwier-
dzono odrodzenia siê grzybów ple�niowych, choæ mog³o to wynikaæ z suszenia
partii akt nie zainfekowanych. Do wysuszenia pozostawa³o wci¹¿ ponad 500 m.b.
akt.

Jednym z czynników zmuszaj¹cych do zintensyfikowania suszenia by³ nara-
staj¹cy koszt przechowywania zamro¿onych akt w ch³odni sk³adowej. Dziêki
nawi¹zaniu kontaktów z Westfalisches Archivamt jeszcze w grudniu 1997 r. spro-
wadzono z Niemiec do Katowic, na zasadzie bezp³atnej dzier¿awy, dwa kontene-
ry ch³odnicze. Z przyczyn technicznych pe³n¹ ich eksploatacjê rozpoczêto dopie-
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ro w marcu 1998 r. Kontenery te pomie�ci³y 2/3 zamro¿onych akt, co radykalnie
zmniejszy³o koszty przechowywania pozosta³ych akt.

Decyduj¹cy prze³om nast¹pi³ w listopadzie 1998 r., gdy przywieziono do AP
w Katowicach komorê do pró¿niowego suszenia, produkowan¹ przez firmê �Elvac�
z Wroc³awia. Konstruowana z przeznaczeniem do suszenia drewna, nadaje siê ona
tak¿e do suszenia akt. Po wstêpnych pracach zwi¹zanych z przystosowaniem
pomieszczenia do zainstalowania w nim komory, przyst¹piono do uruchamiania
urz¹dzenia i przeszkolenia osób maj¹cych je obs³ugiwaæ.

Komora pró¿niowa ma kszta³t walca o d³ugo�ci 7 m i �rednicy 2 m. Ca³kowita
jej objêto�æ wynosi 26 m3. Wewn¹trz znajduj¹ siê panele grzewcze, w czasie dzia³a-
nia komory wype³nione ciep³¹ wod¹, na których rozk³ada siê akta do wysuszenia.
Z dostarczonych 25 paneli zainstalowano 15. Ze wzglêdu na grubo�æ akt i ko-
nieczno�æ ich wk³adania i wyjmowania spomiêdzy paneli, musiano belki rozdzie-
laj¹ce poszczególne panele ustawiæ w pozycji poprzecznej (wy¿szej), co ograni-
czy³o liczbê mo¿liwych do za³adowania do komory paneli. £¹czna powierzchnia
zainstalowanych 15 paneli wynosi ok. 106 m2 (1 panel 7,08 m2). Woda w panelach
podgrzewana jest przez elektryczny podgrzewacz o ³¹cznej mocy grza³ek 18 kW.
Jeden panel mie�ci ok. 5 l wody, co na 15 paneli daje ok. 75 l. Obieg wody w pa-
nelach jest wymuszony przez pompê. Na bocznych �cianach komory (od wewn¹trz)
zainstalowane s¹ kolejne dwa panele z zimn¹ wod¹ s³u¿¹ce do skraplania pary
wodnej, wydobywaj¹cej siê ze schn¹cych akt. Do uzyskania �pró¿ni� s³u¿¹ dwie
pompy pró¿niowe. Pracê komory reguluje elektroniczny uk³ad steruj¹cy, który
umo¿liwia ustawianie, zmienianie i kontrolê parametrów.

 Proces suszenia rozpocz¹³ siê 27 XI 1998 r. Pierwszy wsad obj¹³ akta z 28 ko-
szy, a cykl suszenia trwa³ dwa dni. Nastêpne wsady by³y stopniowo rozbudowywa-
ne. Po do�wiadczalnym sprawdzaniu, ile, jakiej grubo�ci i jak roz³o¿one powinny
byæ akta, stwierdzono, ¿e schn¹ one prawid³owo w ci¹gu dwu- i trzydniowego cy-
klu. Ostatecznie ustalono, ¿e optymalny wsad obejmuje blisko 60 koszy z aktami
(przy za³o¿eniu ¿e 1 kosz to 0,3 m.b. akt, daje to sumê ok. 18�20 m.b. na ca³¹ komo-
rê). W ci¹gu siedmiodniowego tygodnia ustalono 2 rodzaje cykli: 2 trwaj¹ce 2 dni
i jeden trwaj¹cy 3 dni (okres weekendu). W ci¹gu trwania pierwszej doby cyklu
czas od rozpoczêcia wypompowywania powietrza z komory do wyrównania w niej
ci�nienia (tzw. odpuszczanie) wynosi 5�7 godz. Podczas nastêpnej doby (lub dwóch
dób) okres odpuszczania jest wyd³u¿any do ok. 10 godzin. Temperatura wody w pa-
nelach grzewczych ustalona jest z pocz¹tku na 35°C, pó�niej (po kilku godz.) zwiêk-
szana jest do 45°C. Tak¿e temperaturê wewn¹trz komory reguluje siê, ustalaj¹c j¹
pocz¹tkowo na 25°C, po kilku godzinach na 35°C.

Po up³ywie 48-godzinnego cyklu (2 dni) sprawno�æ komory (stosunek akt wysu-
szonych do w³o¿onych) wynosi 79%. Po 72-godzinnym cyklu (trzy dni) spraw-
no�æ komory wynosi 93%. �rednia z 3 cykli dwudniowych i 3 cykli trzydniowych.

Od 27 XI 1998 r. do koñca lutego 1999 r. wysuszono wszystkie akta przecho-
wywane w komorach ch³odniczych. Suszenie akt w pró¿niowej suszarni do akt
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by³o skuteczne i szybkie (w porównaniu z jednometrow¹ komor¹ pró¿niow¹ i lio-
filizatorem oraz z suszeniem nawiewowym).

Dezynfekcja akt

Wyniki badañ laboratoryjnych z pierwszych dni grudnia 1998 r. wykaza³y, ¿e
wszystkie akta, z których pobrano próbki laboratoryjne, by³y intensywnie zaka¿o-
ne przez grzyby i bakterie. Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów
w Warszawie zaleci³o szybkie wydezynfekowanie tych akt w komorze pró¿nio-
wej gazem �Rotanox�.

Z uwagi na ilo�æ akt (po wysuszeniu by³o ju¿ ich ponad 800 m.b.) oraz czas
trwania jednego cyklu gazowania, wynosz¹cy minimum 36 godzin, wykorzysta-
nie do tego celu dostêpnych komór pró¿niowych o kubaturze 1 m czyni³o to przed-
siêwziêcie bezprzedmiotowym. Jednocze�nie ta sama wroc³awska firma, która
udostêpni³a komorê pró¿niow¹ do suszenia akt, o kubaturze 26 m, opracowa³a
technologiê gazowania w niej akt. W tej sytuacji jedynym wyj�ciem, aczkolwiek
ryzykownym ze wzglêdu na jego pionierski charakter, by³o podjêcie próby zde-
zynfekowania ca³o�ci akt w tej w³a�nie komorze.

Jej adaptacja do celów dezynfekcyjnych polega³a na usuniêciu paneli grzew-
czych, zamienieniu funkcji dwóch paneli sch³adzaj¹cych na panele podgrzewaj¹-
ce wnêtrze komory, zainstalowaniu zaworów wprowadzaj¹cych gaz �Rotanox�
do komory, zamontowaniu przep³ywowego podgrzewacza gazu oraz urz¹dzenia
z wêglem aktywnym do utylizacji wypuszczanego gazu. Dodatkowo wmontowa-
no czujniki umo¿liwiaj¹ce dokonywanie pomiarów wilgotno�ci akt i temperatury
panuj¹cej wewn¹trz komory.

Akta w plastikowych perforowanych skrzynkach, u³o¿onych w formie prostopa-
d³o�cianu na platformie jezdnej, wtaczano do wnêtrza komory; jednorazowemu
zabiegowi poddawano 250 skrzynek zawieraj¹cych ³¹cznie ok. 75 m.b. akt.
W jednym cyklu, trwaj¹cym ok. 36 godzin, zu¿ywano du¿¹ butlê gazu �Rotanox�
(ok. 12 kg), bêd¹cego mieszanin¹ 10% tlenku etylenu i 90% dwutlenku wêgla. Po
zamkniêciu komory z aktami podgrzewano jej wnêtrze do temperatury ok. 20OC.
Po czterogodzinnym wygrzewaniu akt, w celu zaktywizowania zarodników grzy-
bów, wypuszczano z komory powietrze, a w jego miejsce wt³aczano ogrzany gaz.
Po up³ywie 36 godzin wypuszczano gaz przez utylizator, powtarzaj¹c tê czynno�æ
(napuszczania i wypuszczania powietrza) dziesiêciokrotnie.

Wyniki badañ laboratoryjnych w kwietniu i maju wykaza³y czê�ciow¹ skutecz-
no�æ tych zabiegów, niew¹tpliwie znacz¹co zahamowane zosta³y mo¿liwo�ci wzro-
stu grzybów ple�niowych, natomiast stwierdzono obecno�æ niektórych rodzajów
bakterii. Wysokie koszty eksploatacji komory oraz d³ugie cykle badañ laborato-
ryjnych nie pozwoli³y na wypracowanie najlepszej metody dezynfekcji w tej ko-
morze. Wydaje siê, ¿e znacznie lepsz¹ skuteczno�æ osi¹gniêto by po podwy¿sze-
niu do 25OC temperatury wygrzewania, wyd³u¿eniu czasu wygrzewania do 8 go-
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dzin oraz czasu dezynfekcji do co najmniej 40 godzin. Akcja dezynfekcji trwa³a
jeden miesi¹c i ostatecznie zosta³a zakoñczona 14 IV 1999 r., zatem akcja rato-
wania od fizycznej zag³ady ponad 730 m.b. zalanych akt trwa³a 21 miesiêcy.

Po wysuszeniu i zdezynfekowaniu akta zosta³y umieszczone w suchych maga-
zynach, na rega³ach, których pó³ki s¹ obci¹gniête plastikow¹ siatk¹. Wiosn¹ i la-
tem 1999 r. w ka¿dy pogodny, suchy dzieñ pomieszczenia by³y wietrzone, ale wci¹¿
wyczuwa siê w nich intensywny odór wody powodziowej i oleju opa³owego. Po
up³ywie 6 miesiêcy od zakoñczenia dezynfekcji nie stwierdzono ¿adnych obja-
wów odrodzenia siê zarodników grzybów ple�niowych. Trwaj¹ prace zwi¹zane
z segregacj¹ akt na zespo³y archiwalne oraz systematyzuje siê akta zespo³ów, któ-
re by³y uporz¹dkowane i posiadaj¹ sygnatury archiwalne. Kolejnym etapem bê-
dzie wymiana obwolut i opisanie nowych. Wskazane jest dokonywanie okreso-
wych (np. co pó³ roku) badañ laboratoryjnych w celu uchwycenia ewentualnego
odrodzenia siê zarodników grzybów ple�niowych.

Wnioski

Wnioski w zakresie spraw organizacyjnych. Pracownicy oddelegowani do akcji
ratowniczej byli przewa¿nie przygotowani do postêpowania z zalanymi przez wodê
aktami: obchodzono siê z nimi ostro¿nie, staraj¹c siê przede wszystkim zachowaæ
jak najwiêksz¹ liczbê oryginalnych obwolut poszytów akt. W miarê mo¿liwo�ci
op³ukiwano je delikatnym strumieniem czystej wody. Rozmiêk³e, nasi¹kniête wod¹
akta umieszczano w plastikowych kontenerkach, chroni¹c je tym samym przed fi-
zycznym uszkodzeniem, a jednocze�nie zapewniaj¹c im wygodny transport. Archi-
wum nie dysponowa³o jednak ¿adnymi �rodkami chemicznymi do dezynfekcji akt,
dostarczono je w ostatniej chwili, jednak bez odpowiedniego sprzêtu (maski, rozpy-
lacze). Pracownicy archiwum dowiedzieli siê o metodzie zamra¿ania zalanych akt
dopiero w pierwszych dniach po zatopieniu magazynów archiwalnych. Wydaje siê
spraw¹ niezbêdn¹ wprowadzenie w archiwach okresowych szkoleñ kadry kie-
rowniczej na temat postêpowania w przypadku klêsk ¿ywio³owych.

Trwaj¹ca 21 miesiêcy akcja ratowania akt wykaza³a niezbicie, ¿e nie mo¿na
w tak d³ugim okresie prowadziæ dzia³añ ratowniczych oraz przeprowadzaæ prac
zwi¹zanych z suszeniem i dezynfekcj¹ wy³¹cznie na zasadzie dora�nego oddele-
gowywania i dy¿urów pracowników. W naszym przypadku nie wykorzystano
w dostatecznym stopniu prac zleconych dla osób z zewn¹trz.

Wnioski dotycz¹ce suszenia akt. Niew¹tpliwie najlepsz¹ metod¹ suszenia,
pod wzglêdem jako�ci, jest liofilizacja zamro¿onych akt. Metoda ta jest jednak¿e
skuteczna wy³¹cznie w przypadku umieszczania na panelach grzewczych w liofi-
lizatorze pojedynczych poszytów akt, a zatem informacja o mo¿liwo�ci suszenia
ca³ych paczek akt okaza³a siê mitem.

Niewiele gorsz¹ jako�æ wysuszonych akt uzyskuje siê stosuj¹c pró¿niowe ko-
mory suszarnicze. Efekty zale¿¹ tu przede wszystkim od jako�ci i sprawno�ci
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technicznej wszystkich elementów tego urz¹dzenia. Jakiekolwiek nieszczelno�ci
komory, jak i wszelkich przewodów i z³¹czy s¹ niedopuszczalne. Zalet¹ sprawnie
dzia³aj¹cej pró¿niowej komory suszarniczej o bardzo du¿ej kubaturze jest jej wy-
soka wydajno�æ.

Decyduj¹c siê na suszenie akt na wolnym powietrzu, nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest
to mo¿liwe tylko w przypadku zaistnienia sprzyjaj¹cych warunków pogodowych,
trwaj¹cych minimum 4 doby. Temperatura powietrza musi przekraczaæ 25OC i trze-
ba zapewniæ nieustann¹ cyrkulacjê powietrza. Pojedyncze poszyty suszone w ten
sposób musz¹ byæ roz³o¿one i co kilka godzin przek³adane. Wskazane jest wspo-
maganie ogrzewania pomieszczenia urz¹dzeniami grzewczymi. Podjêcie próby
suszenia przy zbyt niskiej temperaturze (poni¿ej 25OC) i przy braku wymuszone-
go obiegu powietrza niechybnie zakoñczy siê katastrof¹, tzn. rozwojem grzybów
ple�niowych.

Wnioski w zakresie dezynfekcji akt. Stosowane dot¹d zabiegi dezynfekcyj-
ne, polegaj¹ce na niszczeniu zarodników grzybów ple�niowych gazem �Rotanox�
s¹ czê�ciowo skuteczne, bowiem gaz ten niszczy tylko niektóre gatunki grzybów.

Warunkiem przeprowadzenia najbardziej skutecznej dezynfekcji jest, oprócz
u¿ycia odpowiedniej komory pró¿niowej, posiadanie zaplecza laboratoryjnego.
Z ka¿dej partii dezynfekowanych akt nale¿y pobieraæ reprezentatywne ilo�ci pró-
bek przed i po zabiegu. Czasoch³onno�æ badañ laboratoryjnych jest tu wprost
proporcjonalna do ilo�ci dezynfekowanych akt. Do kolejnej próby gazowania
powinno siê przystêpowaæ dopiero po otrzymaniu wyników z ostatniego prze-
prowadzonego zabiegu, tylko w ten sposób mo¿na ustaliæ i zastosowaæ odpo-
wiednie, najwa¿niejsze parametry technologiczne, jak temperatura wnêtrza ko-
mory, ilo�æ wpuszczanego gazu, czas zabiegu.

Roland B a n d u c h, Wojciech K r u p a, Micha³ M ¹ c z k a, Experiences of the State Ar-
chives in Katowice resulting from operations to rescue and secure records during the flood disa-
ster. The authors describe the actual state of records before the flood, subsequent stages of organi-
sation of evacuation operations and restoration works as well as obstacles faced in the course of
drying of documents. Final conclusions are divided into: organisational ones, drying, disinfec-
ting. The practice of periodic training courses for managers in record handling methods seems to
be the necessity. The best drying method is lyophilization – freeze drying of records, on condition
of placing individual volumes instead of whole packages into heating panels. The quality of
records dried with the use of vacuum drying chambers, being in good technical condition and of
large cubic capacity, is not much worse. Air drying of records should be given up if the tempera-
ture is too low (below 25ºC), as it may cause the threat of mould growth. Disinfecting treatment
with the use of „Rotanox” gas is only partly effective as it destroys only some species of fungus.
Only back-up laboratory facilities ensure most effective disinfecting. Representative samples of
records should be taken out of each disinfected portion before and after the treatment. Working
time for laboratory tests grows proportionally to the volume of records subjected to disinfecting.
Any subsequent disinfecting should be performed only upon the receipt of results of the last
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treatment, as it is the only way to determine and apply appropriate, most important technological
parameters such as the temperature inside a chamber, volume of gas used, time of fumigation.

Roland B a n d u c h , Wojciech K r u p a , Micha³ M ¹ c z k a , Expériences des Archives
d’État de Katowice acquises au cours de l’action de sauvetage et de mise en sécurité des actes
pendant l’inondation. Les auteurs ont présenté la description de l’état de fait des actes avant
l’inondation, et puis trois étapes d’organisation de l’action d’évacuation ainsi que les traitements
de conservation et les difficultés rencontrées au cours du séchage des documents. Les conclusions
finales ont été divisées en celles relatives à l’organisation de l’action, au séchage des actes et à
leur désinfection. Il est indispensable de mettre en place dans les archives des formations périodi-
ques de l’encadrement au sujet de traitement des actes. La meilleure méthode de séchage, c’est la
lyophilisation des actes congelés à condition de ne placer entre les panels de chauffage que des
livres respectifs et non pas des colis entiers. On peut obtenir une qualité non moins satisfaisante
des actes séchés en utilisant des cellules de séchage à vide d’un bon état technique et d’un volume
important. Il faut renoncer au séchage des pièces d’archives à l’air libre, lorsque la température est
trop basse (en deçà de 25°C), à cause du risque de développement des moisissures. Le traitement
de désinfection à l’aide du gaz „Rotanox” est partiellement efficace, mais il ne détruit que certa-
ines espèces de champignons. La désinfection la plus efficace est assurée dans les laboratoires.
Dans chaque lot des actes désinfectés, il faut prélever des quantités représentatives d’échantillons
avant et après le traitement. La lenteur des études de laboratoire est ici directement proportionnel-
le à la quantité des actes désinfectés. Chaque séance successive de désinfection ne devrait avoir
lieu qu’après l’obtention des résultats du dernier traitement effectué, car uniquement ainsi l’on
peut définir et mettre en œuvre des paramètres technologiques essentiels adéquats tels que la
température de la chambre de désinfection, la quantité de gaz et la durée du gazage.

Ðîëàíä Á à í ä ó õ, Âîéöåõ Ê ð ó ï à, Ìèõàë Ì î í ÷ ê à, Îïûò Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà
â Êàòîâèöàõ íà îñíîâå ñïàñàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ àêòîâ âî âðåìÿ íàâîäíåíèÿ. Àâòîðû
ïðåäñòàâëÿþò ñîñòîÿíèå àêòîâ äî íàâîäíåíèÿ, ýòàïû ýâàêóàöèè è ðåñòàâðàöèè à òàêæå
òðóäíîñòè âî âðåìÿ âûñóøèâàíèÿ äîêóìåíòîâ. Âíèìàíèå àâòîðîâ ñîñðåäîòî÷íåíî íà
îðãàíèçàöèþ, âûñóøèâàíèå è äåçèíôåêöèþ. Â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ íåîáõîäèìî ââåñòè
ïåðèîäè÷åñêèå îáó÷åíèÿ ðóêîâîäñòâà ïî îáðàùåíèþ ñ àêòàìè. Ëó÷øèì ìåòîäîì
âûñóøèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèîôèëüíàÿ ñóøêà çàìîðîæåííûõ àêòîâ, ïðè óñëîâèè ïîìåùàíèÿ
â íàãðåâàòåëüíûõ êàìåðàõ òîëüêî îòäåëüíûõ åäèíèö, íå öåëûõ ÿùèêîâ. Íåìíîãî õóäøèì
ìåòîäîì ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âàêóóìíûõ ñóøèëüíûõ êàìåð, â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè è áîëüøîé êóáàòóðå. Íàäî îòêàçàòüñÿ îò âûñóøèâàíèÿ àêòîâ íà îòêðûòîì âîçäóõå
ïðè ñëèøêîì íèçêîé òåìïåðàòóðå (íèæå 25 Ñ), ïîòîìó ÷òî ýòî óãðîæàåò ðîçâèòèåì ïëåñíåâûõ
ãðèáîâ. Äåçèôåêöèîííûå ïðîöåäóðû ïðè èñïîëüçîâàíèè ãàçà �Rotanox� ýôôåêòèâíû òîëüêî
÷àñòè÷íî: îíè óíè÷òîæàþò ëèøü íåêîòîðûå âèäû ãðèáîâ. Ñàìàÿ ýôôåêòèâíàÿ äåçèíôåêöèÿ
ïðîèñõîäèò â ëàáîðàòîðèè. Èç êàæäîé ÷àñòè àêòîâ ñëåäóåò âçÿòü ïðîáû äî ïðîöåäóðû
è ïîñëå íå¸. Òðóäî¸ìêîñòü ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà ê
êîëè÷åñòâó äåçèíôèöèðîâàíûõ äîêóìåíòîâ. Ê î÷åðåäíîìó äåçèíôèöèðîâàíèþ ñëåäóåò
ïðèñòóïèòü ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïîñëåäíåé ïðîöåäóðû, ïîòîìó ÷òî òîëüêî ýòèì îáðàçîì
ìîæíî îïðåäåëèòü è óïîòðåáèòü ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû, êàê
òåìïåðàòóðà âíóòðè êàìåðû, êîëè÷åñòâî âïóùåííîãî ãàçà, âðåìÿ ïðîäîëæàíèÿ ïðîöåäóðû.
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Dokumenty w archiwach, obiekty sztuki w muzeach i zabytki architektury ci¹-
gle niszczej¹. Destrukcjê powoduje zanieczyszczenie powietrza, �wiat³o, tempe-
ratura, wilgotno�æ, ple�ñ, insekty, gryzonie i wreszcie (last but not least) maj¹
w tym udzia³ sami u¿ytkownicy archiwów i bibliotek, studiuj¹cy oryginalne do-
kumenty i ksi¹¿ki. Osoby te zawsze bêd¹ wola³y orygina³ ni¿ duplikat, i to z mo¿-
liwo�ci¹ jego dotykania: co gorsza, uwa¿a siê to za rzecz normaln¹. Gdy np. w mu-
zeum pokazuje siê z odleg³o�ci replikê krzes³a, w archiwum badacz nie tylko otrzy-
muje orygina³, ale jeszcze chce zeñ skorzystaæ z autopsji.

Konieczno�æ podjêcia konkretnych przedsiêwziêæ w celu zabezpieczenia ma-
teria³ów w archiwach i bibliotekach zrodzi³a siê w koñcu lat siedemdziesi¹tych
XX w. Institute for Social Research (IVA) prowadzi³ wówczas badania nad kon-
serwacj¹ zabytków kultury. Opracowano zatem program konserwacji. Program
opracowany dla Rijksarchief sk³ada³ siê z 5 czê�ci: 1. Restauracja; 2. Konserwacja
aktywna; 3. Konserwacja pasywna; 4. Wygl¹d zbiorów; 5. Konserwacja prewen-
cyjna (amer. preventive conservation). Ze wzglêdu na znaczne koszty i du¿¹
czasoch³onno�æ prac najmniejsze efekty daje siê zauwa¿yæ w czê�ci pierwszej pro-
gramu (restauracji).

Restauracja

Restauracja to zespó³ dzia³añ maj¹cych na celu przed³u¿enie trwa³o�ci obiek-
tu w formie zachowuj¹cej oryginalny wygl¹d, z uwzglêdnieniem aspektów hi-
storycznych, estetycznych i etycznych technicznie. Mo¿na wyró¿niæ jej nastê-
puj¹ce formy:

R e s t a u r a c j a pe³na to najwy¿sza forma restauracji. Od pocz¹tku do koñ-
ca obiekt jest w rêkach tego samego restauratora. Restauracja pe³na jest zarezer-

1 Por. Plan Delta dla ochrony dziedzictwa kulturowego, �Notes Konserwatorski�, 2000, nr 4, wyd.
Biblioteka Narodowa, s. 18�29.
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wowana dla najbardziej kosztownych, unikatowych obiektów lub obiektów trud-
nych technicznie.

R e s t a u r a c j a  c z ê � c i o w a oparta jest na czê�ciowej mechanizacji
niektórych procesów. Jest ona tañsza i wydajniejsza. Po demonta¿u obiektu nad
ró¿nymi jego czê�ciami pracuj¹ ró¿ni restauratorzy. Równie¿ zabiegi specjalistyczne
s¹ wykonywane osobno, np. uzupe³niania ubytków mas¹ papierow¹, rozwarstwie-
nie papieru � metoda opracowana w Lipsku w Deutsche Bucherei.

R e s t a u r a c j a  a d  h o c wykonywana jest na obiektach, które s¹ wypo-
¿yczane na wystawy lub obiektach tak zniszczonych, ¿e nie mo¿na czekaæ na ca³-
kowit¹ restauracjê. Czasami jest ona wykonywana, aby umo¿liwiæ ich sfilmowa-
nie.

Konserwacja aktywna i jej formy

K o n s e r w a c j a  a k t y w n a obejmuje ogó³ czynno�ci i bezpo�rednich
�rodków zaradczych maj¹cych na celu przed³u¿enie istnienia obiektu.

M a s o w e  o d k w a s z a n i e  z b i o r ó w  a r c h i w a l n y c h. Od-
kwaszanie polega na wprowadzeniu do struktury papieru substancji odkwaszaj¹-
cej (np. tlenek magnezu) za pomoc¹ gazu lub rozpuszczalnika organicznego. Bio-
r¹c pod uwagê fakt, ¿e 80�90% zniszczeñ powoduje kwa�na hydroliza, odkwasza-
nie jest zabiegiem efektywnym i w zwi¹zku z tym najczê�ciej stosowanym.

M a s o w a  d e z y n f e k c j a  z a r a ¿ o n y c h  o b i e k t ó w. Czê-
sto zdarza siê, ¿e pod wp³ywem z³ych warunków przechowywania w zbiorach
archiwalnych pojawia siê ple�ñ. Mo¿e to w razie jej rozprzestrzenienia siê mieæ
ogromne konsekwencje dla ca³ego zasobu, a tak¿e zatrudnionych w archiwum
pracowników. Zaka¿one czê�ci kolekcji dezynfekowane s¹ promieniami gamma,
który to zabieg ma pewien ujemny wp³yw na papier, ale nale¿y go przeprowadzaæ
w trosce o szybkie zabezpieczenie przed ska¿eniem pozosta³ej czê�ci zasobu (bar-
dzo szybko rozmna¿a siê np. grzyb Aspergillus Flavus). Masowa dezynfekcja ar-
chiwaliów jest rozwi¹zaniem ostatecznym. Najlepiej oczywi�cie przestrzegaæ za-
sad przechowywania akt w magazynach archiwalnych i zapobiegaæ infekcji.

W z m a c n i a n i e  s t r u k t u r y  o b i e k t u. Fizyczne wzmocnienie
kruchych i nadpalonych obiektów odbywa siê poprzez przeklejanie, dublowanie
lub polimeryzowanie (reakcja celulozy ze wzmacniaj¹cym polimerem, np. koopo-
limer etyloacetylat czy metyloakrylat).

£ ¹ c z e n i e  ( k o n s o l i d o w a n i e ). Zespalanie kruchych i od³ama-
nych czê�ci obiektu (np. pokruszone lub po³amane brzegi pieczêci; z³¹czenie roz-
dartych fragmentów map i planów na jedwabiu).

U s u w a n i e  w ¿ e r ó w  a t r a m e n t o w y c h. W¿ery atramentowe
stanowi¹ rodzaj zniszczeñ, których usuwanie jest aktualnym wyzwaniem dla ho-
lenderskich konserwatorów. U¿ycie atramentu o niew³a�ciwym sk³adzie oraz od-
dzia³ywanie czynników zewnêtrznych powoduje reakcje chemiczne, w wyniku
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których powstaje mocny kwas �wypalaj¹cy� litery w papierze. Zniszczenia te po-
wiêksza wysoka temperatura i wilgotno�æ, co obserwuje siê zw³aszcza w archi-
waliach wytworzonych w krajach tropikalnych. S¹ to akta dzia³aj¹cych tam Vere-
nigde Oostindische Compagnie (VOC) i West Indische Compagnie (WIC), spó³ek
handlowych za³o¿onych jeszcze w XVII w. Wiele tych archiwaliów (pochodz¹-
cych z ponad 50 krajów) znajduje siê w zasobie archiwalnym Holandii.

P r z e p a k o w y w a n i e. Przepakowywanie objê³o archiwalia z XIX
i XX w. Akta umieszczono w obwolutach i pud³ach wykonanych z materia³ów
bezkwasowych, bez zawarto�ci chloru i ¿elaza, bez �rodków zmiêkczaj¹cych.
Opakowania takie nie mog¹ powodowaæ wytworzenia siê wewn¹trz mikroklima-
tu. Trzeba zadbaæ, aby w magazynach istnia³a wymiana miêdzy powietrzem
oczyszczonym i klimatyzowanym.

H i g i e n a  w   m a g a z y n a c h. Sprz¹tanie i czysto�æ w magazynach s¹
wa¿nymi elementami w profilaktyce przechowywania archiwaliów. Na obiektach
mo¿e siê rozwijaæ ple�ñ. Archiwalia mog¹ te¿ stanowiæ �ród³o po¿ywienia dla
gryzoni. Na aktach jest zwykle bardzo du¿o kurzu. Ten z kolei przez swoj¹ hi-
groskopijno�æ jest znakomit¹ po¿ywk¹ dla ple�ni.

Testowanie �rodków do czyszczenia i dezynfekcji oraz sposoby sprz¹tania s¹
przedmiotem sta³ego zainteresowania holenderskich konserwatorów archiwaliów.
Stan magazynów jest pod ci¹g³¹ kontrol¹. Zmieniaj¹ siê materia³y do testowania,
do badania ¿ywotno�ci ple�ni, co równie¿ wp³ywa na jako�æ higieny magazynów.
Ka¿dego roku jest publikowany rezultat badañ zabezpieczaj¹cych magazyny przed
atakiem mikroorganizmów.

M i k r o f i l m o w a n i e. Mikrofilmowanie zaliczamy do grupy nazywa-
nej w Holandii �Schaduwverfilming�. Mikrofilmowanie jest obecnie najlepszym
intermedium miêdzy orygina³em a zapisem cyfrowym (digitalizacj¹). Poza tym
mikrofilm jest wg norm ISO trwa³y i ³atwo siê z niego korzysta. Wszystkie infor-
macje s¹ zawarte na standardowym formacie 35 mm, co znacznie obni¿a koszty
digitalizacji.

D i g i t a l i z a c j a . Digitalizacja, czyli zapis cyfrowy, ma ogromn¹ przysz³o�æ.
Jako ujemne strony tego procesu mo¿na wymieniæ: brak norm; bardzo szybki rozwój
hard i software; konieczno�æ przeprowadzania ci¹g³ych konwersji; du¿e zu¿ycie ener-
gii; ci¹g³y nap³yw nowych informacji;  brak pewno�ci co do trwa³o�ci materia³u. Obecnie
jednak trudno zaj¹æ stanowisko w sprawie prognozy dla tego typu przekazu.

F a k s y m i l e. Faksymile jest sporz¹dzane sporadycznie, tylko w przypad-
ku wyj¹tkowo cennych obiektów. Powstaje wówczas kopia, która wizualnie od-
powiada orygina³owi.

D u p l i k a t y. Wykonuj¹c duplikaty z orygina³u na trwalszy no�nik, oszczê-
dza siê pierwowzór, np. w przypadku filmów.

S u b s t y t u t y. Substytut to forma przeniesienia informacji na inny no�nik
(przeka�nik), przy czym orygina³ teoretycznie mo¿e zostaæ zniszczony. Teore-
tycznie, gdy¿ nie odbywa siê to na du¿¹ skalê.
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Konserwacja prewencyjna � zabezpieczaj¹ca

K o n s e r w a c j a  p r e w e n c y j n a to zespó³ czynno�ci (bezpo�rednich
i po�rednich), powoduj¹cych polepszenie warunków otoczenia, przechowywania
i korzystania z obiektu dla przed³u¿enia jego trwa³o�ci. Przed³u¿enie ¿ywotno�ci
obiektu jest g³ównym celem konserwacji. Konserwacja prewencyjna jest pierw-
szym stopniem w procesie ochrony archiwaliów przed zniszczeniem. Równocze-
�nie jest te¿ najbardziej skomplikowana. Abstrahuj¹c od wk³adu pracy i �rodków
finansowych, jakie archiwum wnosi na tym etapie, wa¿ne jest, aby uczyniæ wszyst-
ko, co mo¿liwe, dla polepszenia warunków otoczenia materia³ów archiwalnych.
Ustala siê najpierw wymagania, a w �lad za tym odpowiednie normy.

W a r u n k i  p r z e c h o w y w a n i a. Warunkami przechowywania okre-
�la siê najbli¿sze otoczenie obiektu, a wiêc jako�æ i kondycjê budynku, jego usy-
tuowanie, rozmieszczenie magazynów.

W archiwach napotykamy wielk¹ ró¿norodno�æ materia³ów organicznych
i nieorganicznych sk³adaj¹cych siê na obiekt archiwalny. W�ród nich s¹: papier,
skóra, pergamin, tekstylia, drewno, metal, poliester, atrament, farba, materia³y
�wiat³oczu³e, pigmenty. Obiekty sk³adaj¹ce siê z naturalnych materia³ów maj¹
specyficzny sposób rozk³adu. Na proces ten mog¹ mieæ wp³yw ekstremalne wa-
runki otoczenia.

Podczas gdy dla typowych archiwaliów zalecana temperatura przechowywa-
nia wynosi 18°C, a wilgotno�æ wzglêdna powietrza ok. 50%, dla innych obiektów,
jak fotonegatywy, temperatura zamyka siê w przedziale 3°�7°C, za� przy negaty-
wach nitrowych, acetatowych i kolorowych do 0°C.

Donios³¹ rolê odgrywa jako�æ powietrza. Usytuowanie gmachu ARA w cen-
trum Hagi, w s¹siedztwie krzy¿uj¹cych siê autostrad, dworca kolejowego i auto-
busowego, z przeje¿d¿aj¹cymi tramwajami, wymaga drobiazgowej kontroli kli-
matyzacji w magazynach. Powietrze musi byæ oczyszczane, aby ekstremalna emi-
sja NO

2
, O

2 
i SO

2
 oraz cz¹steczek ¿elaza z szyn i drutów elektrycznych nie przy-

spiesza³a destrukcji papieru. Dlatego te¿ zainstalowano aparaturê oczyszczaj¹c¹
powietrze.

S z k o l e n i e. Szkolenie pracowników archiwów w zakresie profilaktyki jest
niezmiernie wa¿ne, podobnie jak aktualizacja wiadomo�ci i ci¹g³e dokszta³canie
siê. W Holandii organizuje siê dwuletnie kursy, op³acane przez archiwum (zajêcia
odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu), które kszta³c¹ dyplomowanych BMP (Be-
houdsmedewerker Papier � wspó³pracuj¹cy nad zachowaniem papieru). S¹ tak¿e
szkolenia dla pracowników magazynów. To oni bowiem, z uwagi na najczêstszy
kontakt z archiwaliami, musz¹ wiedzieæ, jak siê z nimi obchodziæ. Wiedz¹c, na co
trzeba zwracaæ uwagê, mog¹ ustaliæ zniszczenia i w porê powiadomiæ np. o poja-
wieniu siê ple�ni.

N o r m y  i   w y m a g a n i a  j a k o � c i. No�niki informacji musz¹ od-
powiadaæ okre�lonym wymaganiom. Holenderska norma dla papieru to NEN 2728.
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Obecnie opracowywane s¹ normy dla drukarek laserowych. W przygotowaniu
jest wiele innych norm, np. dla zapisów cyfrowych.

N o r m y  o p a k o w a ñ. Przepakowywanie archiwaliów z XIX i XX w. jest
g³ównym za³o¿eniem Planu Delta. Opakowanie stanowi bezpo�rednie otoczenie
obiektu. Daje mu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i ³agodzi
wp³yw otoczenia. ICN wraz z pracownikami archiwów spisa³o wymagania, jakim
powinny odpowiadaæ opakowania. Jest ich obecnie 16. Poza tym archiwum w Ha-
dze opracowa³o normatywy dotycz¹ce przechowywania archiwaliów.

K o n t r o l a  z e w n ê t r z n a. Przejmowane przez archiwum materia³y
archiwalne przed umieszczeniem ich w magazynach podlegaj¹ dok³adnej kontro-
li. W ten sposób zapobiega siê rozprzestrzenieniu infekcji. Opracowano standar-
dowy formularz, wg którego kontroluje siê przyjmowane archiwalia.

Poza opracowaniem programu konserwacji, raport z 1980 r. przedstawiony przez
IVA (Institute for Social Reserach) mia³ ogromny wp³yw na dalszy rozwój wypad-
ków. Obliczono, ¿e zaniedbania w konserwacji siêgaj¹ 70 tys. lat pracy dla jedne-
go cz³owieka. Dane wywo³a³y szok; pomimo to podjêto walkê, opracowuj¹c �
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki � d³ugoterminowy program.

W 1990 r. wdro¿enie Planu Delta sta³o siê faktem. W programie jest miejsce na
prewencjê i konserwacjê pasywn¹. Skoncentrowano siê na zbiorach archiwalnych
XIX i XX w. i wystêpuj¹cych zaniedbaniach w konserwacji (pominiêto restauro-
wanie). Plan zapobiega³ nowym zaniedbaniom, a tak¿e � co jest niezwykle wa¿-
ne � zmienia³ punkt widzenia oraz mentalno�æ ludzi zarz¹dzaj¹cych zbiorami.
Bud¿et zosta³ podzielony na dwie czê�ci: pierwsz¹ przeznaczono na poprawê sta-
nu budynków i ich wyposa¿enie, drug¹ na projekty konserwacji w archiwach.

Plan Delta wzi¹³ swoj¹ nazwê od projektu, który powsta³ po powodzi w 1953 r.
na zachodzie Holandii. Dziêki niemu zbudowano nowy system tam i wa³ów
przeciwpowodziowych zabezpieczaj¹cych kraj przed kataklizmem. Ju¿ sama na-
zwa podkre�la wagê, jak¹ przywi¹zano do tego projektu, podejmuj¹c walkê z wro-
giem niszcz¹cym kulturalny dorobek Holandii.

Projekty powsta³e w wyniku Planu Delta: poprawa klimatyzacji w archiwach;
instalacja aparatury do oczyszczania powietrza; badania nad efektem wp³ywu
oczyszczania powietrza na destrukcjê papieru; program przepakowywania w od-
powiadaj¹ce normom materia³y; projekt mikrofilmowania; substytut programu
mikrofilmowania; rejestracja zniszczeñ (spowodowanych kwasowo�ci¹ papieru);
badania nad masowym odkwaszaniem papieru; program masowego odkwaszania;
Universal Procedure Archive Assessment (UPAA) � uniwersalna metoda badaj¹-
ca stan zbiorów w odniesieniu do udostêpnianych obiektów; model finansowania
konserwacji Bedrijf Economisch Model (BEM); szkolenie pracowników.

P o l e p s z e n i e  k l i m a t y z a c j i. Potrzeba zmian w systemie klima-
tyzacji powsta³a na skutek og³oszenia wyników badañ Aantasting van Cellulose-
houdende materialen in Bibliotheken, Archieven en Musea (ACBAM). Projekt
ten opracowa³ TNO. Zbadano w nim rozk³ad celulozy w zbiorach archiwów, bi-
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bliotek i muzeów oraz wp³yw, jaki mia³a na to jako�æ powietrza w magazynach.
W Archiwum Pañstwowym w Hadze zbieg³o siê to w czasie, kiedy dotychczas
u¿ywane stacjonarne rega³y archiwalne zaczêto zastêpowaæ systemem rega³ów
przesuwnych.

Badania opieraj¹ce siê na komputerowych symulatorach wykaza³y, ¿e wenty-
lacja w magazynach nie by³a na tyle wystarczaj¹ca, aby z powietrza wychwyciæ
zwi¹zki powoduj¹ce degradacjê papieru. Papier o du¿ej zawarto�ci w³ókien drzew-
nych w procesie rozpadu daje emisjê s³abego kwasu. Przy odleg³o�ci 50 cm miê-
dzy pó³kami powodowa³o to zainfekowanie 40% akt po obydwu stronach pó³ek.

Je¿eli w magazynie znajduje siê zamkniêty blok ruchomych rega³ów (opartych
o siebie), ingerencja kwa�nego powietrza miêdzy pó³kami bêdzie bardzo szybka.
Po krótkim czasie 100% materia³u ulegnie zaka¿eniu.

Symulator komputerowy wykaza³, ¿e siatka filtracyjna wentylatora musi byæ
znacznie czê�ciej wymieniana (z 0,2 na godzinê do 1,5 razy na godzinê). Aby
umo¿liwiæ wystarczaj¹c¹ cyrkulacjê powietrza, konieczne okazuje siê utrzymanie
minimum odleg³o�ci 50 cm miêdzy pó³kami.

W Planie Delta jako pierwsze zadanie wysuniêto sprawê w³a�ciwego wypo-
sa¿enia magazynów, co spowodowa³o zak³adanie od 1990 r. nowoczesnej instala-
cji do oczyszczania powietrza we wszystkich prawie oddzia³ach archiwów pañ-
stwowych.

Oczyszczanie powietrza

Wyniki badañ dwóch wa¿nych projektów zmusi³y archiwa pañstwowe w Holan-
dii do podjêcia akcji w celu podniesienia jako�ci powietrza w magazynach. Pierw-
szym projektem by³ ACBAM � program badañ nad rozk³adem celulozy w materia-
³ach zgromadzonych w archiwach, bibliotekach i muzeach. Projekt ten zakoñczony
zosta³ w 1989 r. raportem stwierdzaj¹cym konieczno�æ oczyszczania powietrza w ma-
gazynach, w których przechowywany jest papier. Po nim nast¹pi³ projekt o nazwie
STEP (Science and Technology for Environmental Protection), finansowany przez
Uniê Europejsk¹ wraz ze Szwecj¹, Francj¹ i Holandi¹. Koncentruje siê on na bada-
niach nad oczyszczaniem powietrza. Badaniom pilotowym rozpoczêtym w 1992 r.
towarzyszy³o za³o¿enie w magazynach Archiwum Pañstwowego w Hadze systemu
urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych powietrze z 5 sekcjami filtrów: w kolejno�ci � filtr ku-
rzu, filtr elektrostatyczny, 2 filtry wêglowe, filtr kurzu.

B a d a n i a  n a d  w p ³ y w e m  o c z y s z c z a n i a  p o w i e t r z a
n a  r o z k ³ a d  p a p i e r u. W 1995 r. w Holandii uruchomiono system oczysz-
czania powietrza. Aby na bie¿¹co obserwowaæ i oceniaæ jego efekty, rozpoczêto
od razu 10-letni program badañ nad wp³ywem d³ugotrwa³ego oczyszczania po-
wietrza na trwa³o�æ papieru. Badania skoncentrowa³y siê na zale¿no�ci miêdzy
szybko�ci¹ rozk³adu papieru a warunkami przechowywania. Pierwszy rok by³ ro-
kiem przygotowañ do badañ. Nie by³o to ³atwe, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e archi-
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wum nie dysponowa³o ju¿ magazynem bez oczyszczanego powietrza (jedno po-
mieszczenie wy³¹czono z systemu oczyszczania). Ponadto nale¿a³o dobraæ rodzaj
papieru, opracowaæ formularz do zapisywania wyników oraz okre�liæ sposób kon-
troli stanu zachowania w dwóch kontrolnych magazynach.

Jako�æ powietrza okre�lana jest w ró¿noraki sposób. Do ci¹g³ego monitorowa-
nia zawarto�ci dwutlenku siarki, mieszaniny azotanów, tlenku azotu, dwutlenku
azotu i tlenu s³u¿¹ dwa systemy. Sk³ad powietrza jest monitorowany przy wyko-
rzystaniu systemu On-Guards (system u¿ywany w centrum komputerowym w Ame-
ryce). Jest to instrument przeliczaj¹cy powsta³¹ korozjê srebra i miedzi na
ångströmy.

Rezultaty pomiarów wykazuj¹, ¿e na wysoko�ci czê�ci biliona wystêpuje �red-
nia zanieczyszczenia miêdzy 0 a 5 czê�ci w�ród wymienionych gazów. Za� w ma-
gazynie kontrolnym (bez filtrów) miêdzy 30 a 250.

W 1997 r. (trzeci rok testowania próbek papieru) stwierdzono pierwsze ró¿nice
w pomiarach. Zauwa¿a siê przebarwienie (za¿ó³cenie) papieru w aktach przechowy-
wanych w kontrolnym magazynie. Papier ten znacznie ró¿ni siê od odpowiednika
z magazynu z filtrowanym powietrzem.

Zastanawia i zatrwa¿a fakt, ¿e tak du¿a ró¿nica wystêpuje ju¿ po 3�4 latach!
Obserwacje bêd¹ prowadzone przez nastêpnych 5 lat (finanse pozwalaj¹ na 10 lat
badañ). Próbki papieru, które umieszczono w magazynach kontrolnych, wystar-
cz¹ na 100 lat. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e uda siê znale�æ �rodki na kontynuacjê
badañ. Wielk¹ wagê maj¹ badania nad zniszczeniem papieru w naturalnych wa-
runkach, a nie w warunkach sztucznych (techniczna metoda starzenia papieru).
Wyniki badañ zbieranych na bie¿¹co (rok po roku) pozwalaj¹ poznaæ mechanizm
rozk³adu papieru i efekt d³ugotrwa³ego masowego odkwaszania.

Program przepakowywania w pud³a wykonane
z materia³ów odpowiadaj¹cych normom

W Planie Delta skoncentrowano siê na pasywnej konserwacji, czego dobrym
przyk³adem jest program przepakowywania. Holenderski Instytut Dziedzictwa
Kulturalnego (dawne Centralne Laboratorium) w Amsterdamie, wspólnie z grup¹
robocz¹ skupiaj¹c¹ restauratorów papieru, opracowa³ wykaz norm, jakim powin-
ny odpowiadaæ materia³y u¿ywane w archiwach, w³¹cznie z opakowaniami dla
obiektów o du¿ej warto�ci dla kultury narodowej.

Materia³ taki musi spe³niaæ wiele wymagañ. Produkowany z niekwa�nych mate-
ria³ów, bez domieszki chloru, nie mo¿e zawieraæ ¿elaza i musi byæ przetestowany
na PAT (Photografic Activity Test), tj. nie mo¿e oddzia³ywaæ agresywnie na mate-
ria³y fotograficzne. Pud³a z nich wykonane musz¹ umo¿liwiaæ cyrkulacjê powie-
trza. Zapotrzebowanie na tego typu opakowania spowodowa³o powstanie konku-
rencyjnych cen (nieraz ró¿nica w cenie jednego pud³a dochodzi do ok. 0,80 cen-
tów). Program przepakowywania zosta³ poprzedzony opracowaniem przez archi-
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wa tzw. norm stanu fizycznego materia³ów archiwalnych: okre�laj¹ one wygl¹d
i stan archiwów przed umieszczeniem ich w magazynach. Powy¿sze zabiegi to
�rodki ostro¿no�ci, które maj¹ w przysz³o�ci zapobiec powstaniu nowych zanie-
dbañ w konserwacji. Obecnie ze 175 km archiwaliów przepakowano ju¿ 140 km.

Projekt mikrofilmowania

Bior¹c pod uwagê fizyczne w³a�ciwo�ci papieru z XIX i XX w., akta z tego
okresu nale¿a³oby w pierwszej kolejno�ci przenie�æ na inny, trwalszy no�nik.
Z badañ wynika, ¿e korzystanie z archiwaliów jest g³ówn¹ przyczyn¹ ich niszcze-
nia. Idea³em by³aby mo¿liwo�æ udostêpniania akt w innej formie ni¿ orygina³.
Mikrofilm jako no�nik informacji ogranicza do minimum destrukcjê orygina³u.
Jest on obecnie jedynym w³a�ciwym �rodkiem stosowanym w tym celu. Wed³ug
norm ISO jest w miarê trwa³y i ³atwy w obs³udze. Holandia obecnie realizuje kil-
ka projektów, które dotycz¹ przeniesienia na mikrofilmy najczê�ciej udostêpnia-
nych zespo³ów archiwalnych.

Inwentaryzacja zniszczeñ kwa�nego papieru

Papier wytwarzany tradycyjnie (rêcznie) charakteryzuje siê ogromn¹ trwa³o-
�ci¹. �redniowieczne inkunabu³y s¹ w doskona³ym stanie, w przeciwieñstwie do
ksi¹¿ek z drugiej po³owy XIX w., w których papier jest tak kruchy, ¿e przy do-
tkniêciu rozsypuje siê. Ta ró¿nica w jako�ci jest nastêpstwem zmian w procesie
produkcji, które wprowadzono, aby sprostaæ du¿emu zapotrzebowaniu na ten
materia³.

Poza wewnêtrznymi �ród³ami rozk³adu s¹ i zewnêtrzne. Do najwa¿niejszych
nale¿y zanieczyszczenie powietrza. W ostatnim stuleciu wzros³o ono znacznie przez
postêpuj¹cy rozwój przemys³u. Obecne w powietrzu tlenek siarki i dwutlenek wêgla
zwiêkszaj¹ kwasowo�æ papieru, co w konsekwencji prowadzi do rozk³adu papie-
ru. Poza tym wspomnieæ nale¿y o ple�niach i insektach (np. termity), które s¹
ogromnym k³opotem w ciep³ej i wilgotnej atmosferze tropików.

Istnieje wiele mo¿liwo�ci zabezpieczania papieru przed destrukcj¹: odkwasza-
nie � metoda najczê�ciej stosowana; kopolimeryzacja Graft � wzmocnienie po-
przez impregnacjê neutralnym monomerem, który za pomoc¹ promieni gamma
przechodzi we wzmacniaj¹cy w³ókna papieru koopolimer (np. etyloacetylat i me-
tyloacrylat). Wa¿ny jest równie¿ sposób przechowywania: w sta³ej temperaturze
i wilgotno�ci powietrza (15ºC i 50% R.L.V.) bez dostêpu �wiat³a.

W 1990 r. w Holandii rozpoczêto przygotowania do inwentaryzacji zniszczeñ
archiwaliów z okresu po 1800 r. Program ten powsta³ w kooperacji z Królewsk¹
Bibliotek¹ i ówczesnym Centralnym Laboratorium (obecnie w³¹czonym do In-
stytutu Kolekcji Nederland � ICN). Przedsiêwziêciu towarzyszy³y nag³ówki w ga-
zetach Het verleiden verkruimeld (Przesz³o�æ siê kruszy).
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Poniewa¿ inwentaryzacja zniszczeñ by³a trudnym zadaniem, a do�wiadczenie
Holandii w tej kwestii niewielkie, zaproszono do pomocy ekspertów spoza granic
Holandii. Byli nimi: Jonas Palm ze Szwecji (dyrektor dzia³u konserwacji Królew-
skiej Biblioteki w Kopenhadze) oraz Donald Sebera (Biblioteka Kongresu w Wa-
szyngtonie). Udzielili oni du¿ej pomocy w przygotowaniach tego projektu. Re-
zultaty by³y opublikowane w dwujêzycznym raporcie (po holendersku i angiel-
sku).

Badania wykonano w 1991 r., opieraj¹c siê na metodzie �stanfordzkiej� (meto-
da inwentaryzacji zniszczeñ opracowana na uniwersytecie w Stanford USA
w 1979 r.). Badania objê³y archiwalia i materia³y biblioteczne z XIX i XX w. ze
zbiorów Biblioteki Królewskiej i Archiwum G³ównego w Hadze. Powsta³y zespó³
Cooordinatiepunt Nationaal Conservering (CNC) wykona³ inwentaryzacjê 3000
obiektów z obu instytucji (w archiwum by³o to 63 km archiwaliów).

Wynik by³ nastêpuj¹cy: w zbiorach z okresu 1800�1990 r. 1,5% papieru by³o
kruche (w badaniu na podwójne zginanie przerwanie papieru nast¹pi³o przed
6 zgiêciem), za� 6,3% papieru okre�lono jako s³abe (³amliwo�æ miêdzy 6 a 12
zgiêciem). W papierze w obiektach z lat 1840�1950 2,9% uznano za ³amliwe,
a 8,8% za s³abe.

Wyniki wskazuj¹, ¿e papier pochodz¹cy z okresu 1870�1880 r. by³ w najgor-
szym stanie: 7% okre�lono jako papier �³amliwy�, a 20% jako papier �s³aby�.
Okres ten jest równie¿ okre�lany jako Papier Stress Periode. Okaza³o siê, ¿e 7,8%
(tj. 4,9 km z 63 km przejrzanych zbiorów) z lat 1800�1900 powinno byæ poddane
odkwaszeniu.

Poniewa¿ inwentaryzacja nie dotyczy pojedynczych obiektów, lecz okresów,
z których one pochodz¹, obliczono, ¿e 42% zbiorów, tj. 26,5 km archiwaliów,
musi zostaæ poddanych konserwacji.

Badania nad masowym odkwaszaniem

Po zakoñczeniu badañ nad zniszczeniami papieru kwa�nego Archiwum Pañ-
stwowe w Hadze skoncentrowa³o siê na masowym jego odkwaszaniu. Przyjmuje
siê, ¿e idealny �rodek odkwaszaj¹cy odpowiada nastêpuj¹cym warunkom: nie ma
potrzeby stosowania wstêpnej selekcji oraz osuszania; posiada krótki czas impregna-
cji; jest ³atwy w stosowaniu; nie wywiera szkodliwego wp³ywu na atrament i far-
by; nie szkodzi plastikowym obwolutom i klejom; neutralizuje równomiernie; pH
odkwaszonego papieru mie�ci siê w przedziale 7�8,5; alkaliczna rezerwa po za-
biegu wynosi 2%; jest bezpieczny dla zdrowia ludzi; nie wywiera szkodliwego
wp³ywu na �rodowisko naturalne; koszty w przeliczeniu na obiekt s¹ niskie.

W Holandii, wybieraj¹c metodê odkwaszania, kierowano siê bezpieczeñstwem
obiektu (metoda winna byæ bezpieczna dla ró¿nych rodzajów papieru, kleju
i materia³ów introligatorskich). Procesu nie mo¿e poprzedzaæ wstêpna selekcja,
za� cena winna byæ przystêpna.
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W 1992 r. pracownicy Archiwum Pañstwowego w Hadze udali siê do USA,
aby tam dok³adniej zapoznaæ siê z rezultatami metody odkwaszania DEZ (dwu-
etylocynk). Metoda ta powsta³a z inicjatywy naukowców Biblioteki Kongresu
w Waszyngtonie i po pewnych perturbacjach otrzyma³a licencjê z Multinational
AKZO.

W USA wizytowano ró¿nych partnerów z AKZO: Bibliotekê Kongresu, Bi-
bliotekê Uniwersyteck¹ w Harvardzie i Bibliotekê Uniwersytetu Johna Hopkinsa
w Baltimore. Przeprowadzono wywiady i zapoznano siê z rezultatami tej metody.
Na koñcu odwiedzono Uniwersytet Teksasu w Austin, w którym stwierdzono naj-
lepsze rezultaty zastosowania metody DEZ w odniesieniu do archiwaliów. Pro-
blemem w tej metodzie jest wp³yw powstaj¹cego buforu zasadowego na degrada-
cjê celulozy. Zjawisko to jest opisane jako zasadowa hydroliza, która powoduje
powstawanie monocukrów z koñcowymi grupami karboksylowymi. Mo¿e to mieæ
negatywny wp³yw na d³ugoterminowy efekt odkwaszania papieru. Odpowiedzi
na wymienione pytania otworzy³y drogê do podjêcia decyzji o rozpoczêciu na
nowo programu masowego odkwaszania.

Program masowego odkwaszania. W lipcu 1996 r. przedyskutowano wszelkie
w¹tpliwo�ci z pracownikami Preservation Technology INC w Pittsburghu oraz
z przedstawicielami Biblioteki Kongresu z Waszyngtonu i z naukowcami z Uni-
wersytetu Teksasu w Austin oraz holenderskim TNO (Instytutem Papieru i Karto-
nu). Po zapoznaniu siê z wynikami ró¿nych metod odkwaszania papieru najbar-
dziej interesuj¹ce okaza³y siê metody Battelle i Bookkeeper (metody ciek³e). By³y
one testowane i oceniane przez Archiwum Pañstwowe, Bibliotekê Królewsk¹ oraz
Centrum Papieru i Kartonu.

W metodzie Battelle wad¹ jest pozostawanie w papierze oleju silikonowego.
Nie znamy d³ugotrwa³ego efektu tych pozosta³o�ci; mo¿liwe, ¿e po pewnym cza-
sie papier bêdzie przezroczysty. Metoda ta ma niekorzystny wp³yw na atrament
(pocieraj¹c rêk¹, mo¿na by³o go zetrzeæ). Ponadto po zastosowaniu tej metody
papier znacznie szybciej ulega przebarwieniu pod wp³ywem �wiat³a.

Metoda Bookkeeper otrzyma³a pozytywn¹ ocenê nie tylko w holenderskim Ar-
chiwum G³ównym, ale i w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie oraz innych insty-
tucjach na �wiecie. Wa¿ny by³ fakt, ¿e holenderska firma Archimascon otrzyma³a
mo¿liwo�æ zakupu licencji metody odkwaszania The Bookkeeper. W 1998 r. meto-
dê tê zaczêto stosowaæ w Holandii i Archiwum Pañstwowe zadecydowa³o o rozpo-
czêciu programu masowego odkwaszania w tym samym miejscu, w którym zosta³
on przerwany w 1994 r. Z pocz¹tku zdarza³y siê b³êdy, jak podczas testów z DEZ.
Porównuj¹c wyniki z wykresami z ró¿nych metod odkwaszania, zauwa¿ono, ¿e
w wielu przypadkach os³abiona zosta³a struktura papieru. Zjawisko to t³umaczy siê
wiêksz¹ zawarto�ci¹ wype³niacza w papierze: tworzy siê nadmiar zasad, co zmienia
morfologiê papieru, a w konsekwencji równie¿ obraz struktury papieru.

Od 1 I 1998 r. w Holandii stosowana jest metoda Bookkeeper. Jest to niestety
zabieg kosztowny (cena odkwaszenia 1 metra 3010 guldenów; w 1 metrze mie�ci
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siê ok. 6000 kartek, wiêc koszt odkwaszenia 1 kartki wynosi 50 centów). Dlatego
rozwa¿any jest projekt rozpoczêcia masowego odkwaszania we w³asnym zakre-
sie, np. na trzy zmiany.

Uniwersalne zasady oszacowania stanu fizycznego archiwaliów
(Universal Procedure Archive Assessment � UPAA)

Od oceny stanu fizycznego archiwaliów uzale¿niony jest program konserwa-
cji. Opracowanie metody okre�laj¹cej stan zbiorów jest konieczne równie¿ dla
zarezerwowania �rodków na prace z ni¹ zwi¹zane. Idealnym wyj�ciem by³oby
skoncentrowanie siê na jednostkowym obiekcie. W praktyce jest to niemo¿liwe.
Przebadanie 1 km archiwaliów zajê³oby jednemu pracownikowi oko³o jednego
roku. Dlatego zdecydowano siê na metodê wybiórcz¹.

Bez zastosowania takiej metody mo¿liwe jest tylko dzia³anie ad hoc, w razie
przypadkowo napotkanych zniszczeñ. Czêsto mamy tam ju¿ do czynienia z de-
strukcj¹ w stanie zaawansowanym. Zastosowanie metody wybiórczej pozwala na
zasygnalizowanie zniszczenia we wczesnym stadium. Umo¿liwia lokalizacjê i okre-
�lenie rodzaju zniszczenia, ratuje obiekt przed ca³kowit¹ degradacj¹. Przez to i kosz-
ty zabiegów konserwatorskich s¹ równie¿ mniejsze.

Holandia zamierza³a rozpocz¹æ ten projekt pod patronatem Unii Europejskiej
i przy jej finansowym wsparciu. Plan ten siê jednak nie powiód³, gdy¿ projekt
uznano za zbyt ambitny. Mimo wszystko zdecydowano siê na jego realizacjê.
Uznano, ¿e udostêpnianie obiektów zakwaszonych i zniszczonych jest niedo-
puszczalne, a obiekty takie powinny byæ otoczone specjaln¹ trosk¹. Istnieje bo-
wiem zagro¿enie, ¿e zniszczenia te bêd¹ siê powiêkszaæ. Dlatego niezbêdna jest
informacja o fizycznym stanie materia³ów archiwalnych.

Bior¹c pod uwagê ogromn¹ ilo�æ archiwaliów zgromadzonych w magazynach,
nie ma mo¿liwo�ci ocenienia stanu ka¿dego obiektu z osobna w powi¹zaniu z czê-
stotliwo�ci¹ jego wypo¿yczania. Zdaj¹c sobie z tego sprawê, Archiwum Pañstwo-
we (Algemeen Rijksarchief) wraz z Instytutem TNO (Centre for Paper and Board
Research) oraz serwisem statystycznym TNO zdecydowa³y siê na rozpoczêcie
tego projektu. Chodzi³o o to, by w jak najkrótszym czasie i przy niewielkich kosz-
tach, zachowuj¹c wysoki procent prawdopodobieñstwa, okre�liæ stan zachowania
zbiorów i opisaæ go wg klasyfikacji (4 kategorie), opieraj¹c siê na statystycznie
wybranych 100�200 obiektach i czêstotliwo�ci udostêpniania ich.

S t a n  z a c h o w a n i a  z a s o b u  a r c h i w a l n e g o. Wyniki ba-
dañ stanu zachowania archiwaliów sporz¹dzonych na papierze kwa�nym pokazu-
j¹, ¿e 1,5% zasobu by³o kruche, a 6,3% s³abe. Utrata unikatowych informacji za-
wartych w aktach zmusza do rozwiniêcia dzia³añ konserwatorskich. Posiadanie
szczegó³owych informacji o fizycznym stanie zachowania archiwaliów pozwala
na zarezerwowanie w przysz³o�ci �rodków finansowych na niezbêdne prace kon-
serwatorskie. Z tego w³a�nie powodu Holandia wybra³a badania metod¹ wybiór-
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cz¹. Program nosi nazwê Universal Procedure Archive Assessment (UPAA), a opra-
cowany by³ w kooperacji konserwatorów z osobami zajmuj¹cymi siê badaniem
papieru. Oparty zosta³ na ekspertyzie statystycznej. Daje to archiwom pañstwo-
wym informacje potrzebne do sformu³owania planów i dzia³añ konserwatorskich.

K l a s y f i k a c j a. Aby otrzymaæ jasny obraz mo¿liwo�ci udostêpniania
archiwaliów, sporz¹dzono klasyfikacjê wg 4 kategorii udostêpniania � od stanu
dobrego do stanu zniszczeñ ró¿nego stopnia. Kategoria 0 oznacza obiekt w bardzo
dobrym stanie, posiadaj¹cy zdrowy fizyczny wygl¹d. Korzystanie z tego obiektu
nie powoduje zniszczeñ. Kategoria 1 okre�la stan zachowania jako raczej dobry.
Normalne korzystanie z obiektu mo¿e spowodowaæ widoczne szkody, choæ nie
zostanie naruszony zapis w oryginale. Te kategorie przyznaje siê zwykle aktom
posiadaj¹cym zniszczon¹ ok³adkê, ale dobrze zachowany blok. Kategoria 2 ozna-
cza z³y stan fizyczny. Korzystanie z orygina³u oznacza pogorszenie siê stanu za-
chowania, a utrata zapisanych w aktach informacji jest tylko kwesti¹ czasu. Zda-
rza siê to, gdy np. kartki s¹ luzem. Kategoria 3 oznacza bardzo z³y stan zachowa-
nia, wykluczaj¹cy mo¿liwo�æ udostêpnienia akt u¿ytkownikowi.

Etapy realizacji projektu UPAA s¹ nastêpuj¹ce: 1. Opis materia³ów archiwal-
nych � nazwa zespo³u aktowego, sygnatura, numer magazynu; 2. Opis próbek
(wielko�æ badanej próbki � liczba jednostek archiwalnych w przeliczeniu na
1 metr bie¿¹cy); 3. Wype³nienie formularza zniszczeñ; 4. Okre�lenie kategorii
zniszczeñ.

R e z u l t a t y  b a d a ñ. Ze wstêpnej inwentaryzacji wynika, ¿e 8 km ar-
chiwaliów nale¿y do trzeciej, ostatniej kategorii, za� 15 km akt mo¿na udostêp-
niaæ tylko pod kontrol¹. Koszt restauracji tych 23 km wyniós³by 1 mld 50 tys.
guldenów. Suma taka zmusza do zastanowienia siê nad kryteriami selekcji akt
przeznaczonych do konserwacji.

W maju 1998 r. rozpoczêto badania stopnia zniszczenia akt w ka¿dym budyn-
ku archiwum. £¹cznie w Holandii jest 12 budynków archiwów pañstwowych.
Dotychczas uzyskano wyniki z 8 archiwów. Wyniki z 6 archiwów s¹ w opracowa-
niu. 1162 m.b. archiwaliów nie mo¿na udostêpniaæ. Oznacza to bardzo z³y stan
zachowania. Ponadto 800 m.b. wymaga ró¿norodnych prac konserwatorskich. Po
zakoñczeniu badañ znany bêdzie ogólny obraz zakresu prac konserwatorskich
koniecznych do przeprowadzenia w zbiorach archiwów pañstwowych.

Jest to dopiero pocz¹tek. Konserwacja 2000 m.b. materia³ów archiwalnych
kosztowa³aby ok. 120 mln guldenów. Istnieje zatem konieczno�æ dokonania no-
wej selekcji, aby otrzymaæ jasny obraz przedsiêwziêæ priorytetowych; kryteria
mog¹ tu byæ ró¿ne. Najistotniejszym kryterium bêdzie czêstotliwo�æ wypo¿ycza-
nia. Jednostki archiwalne czêsto trafiaj¹ce do czytelni bêd¹ mia³y priorytet. Archi-
walia dostêpne w innych postaciach, np. na mikrofilmach, nie otrzymaj¹ pierw-
szeñstwa.

Po otrzymaniu wyników drugiego etapu badañ mo¿liwe bêdzie skonstruowa-
nie programu konserwacji dla archiwów pañstwowych. Zarówno okres badañ, jak
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i Plan Delta okre�lone s¹ na razie na 5 lat. Niew¹tpliwie po tym okresie prowadzo-
ne bêd¹ nowe badania w celu wyselekcjonowania dalszych zbiorów archiwalnych
do konserwacji.

Finansowy program konserwacji

W wyborze programu konserwacji uczestnicz¹: prawnik, archiwista i doradca
finansowy. Archiwi�ci s¹ zorientowani w kryteriach prawnych i archiwalnych. Zda-
rzaj¹ siê jednak nieporozumienia w sprawach finansowych. Podstawowe wydatki,
takie jak aktualne koszty administrowania, przechowywania, udostêpniania archi-
waliów oraz koszty utrzymania budynku i pracowników, s¹ trudne do wyliczenia.

Nie wiadomo, jakie bêd¹ koszty zastêpowania starych mikrofilmów przez nowe
i jak d³ugo one przetrwaj¹ w stanie umo¿liwiaj¹cym ich odczytanie. To samo doty-
czy informacji zawartych na CD-ROM. Przy opracowywaniu tego programu ar-
chiwa s¹ porównywane do przedsiêbiorstwa przemys³owego. Podobnie jak w prze-
my�le, archiwista przerabia przyby³y produkt (w tym wypadku materia³y archi-
walne) dla u¿ytku klienta.

Przygotowuj¹c siê do realizacji projektu, zinwentaryzowano procesy konser-
wacji, w³¹czaj¹c w to mikrofilmowanie i digitalizacjê. Wszystkie etapy zosta³y
podzielone na poszczególne prace, a ka¿da z nich ma swoj¹ cenê. Klient mo¿e
wiêc poprosiæ o wstêpn¹ kalkulacjê procesu wraz z kosztami magazynowania na
okres 15 lat. Zapoznaj¹c siê z ró¿nymi metodami i porównuj¹c je, wybiera meto-
dê najdogodniejsz¹, najbardziej mu odpowiadaj¹c¹. Projekt jeszcze nie jest za-
koñczony. Obecnie zatwierdzony bêdzie model wykonawczy. Kolejnym krokiem
jest wybór firmy software, która bêdzie go opracowywaæ.
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T³umaczenie z angielskiego Ewa Nowowiejska-Kubów

Bogus³awa K a z i m i e r s k a - v a n  S l o o t e n, Delta Plan – protection of the archi-
val legacy in the Netherlands. The author presents the restoration programme for Dutch archi-
ves composed of 5 parts: restoration, archival conservation, passive conservation, external ap-
pearance of holdings, preventive conservation. She widely refers to mass deacidification of
acidic paper taken up by the State Archives in the Hague. In the Netherlands, while selecting
any specific deacidification method, the security of an object is considered of priority impor-
tance: the method selected should be safe for all types of paper, glue and bookbinding mate-
rials. The deacidification process may not be preceded by any pre-selection, and the price sho-
uld be moderate. State archives derive models and experiences from most advanced achieve-
ments of US archives, among others, they buy licenses for conservation agents. Bibliography to
the subject.

Bogus³awa K a z i m i e r s k a - v a n  S l o o t e n, Plan Delta – protection du patrimo-
ine d’archives en Hollande. L’auteur présente le programme de conservation des archives hol-
landaises composé de 5 parties (Restauration, Conservation d’archives, Conservation passive,
Aspect des collections, Conservation préventive). Elle a traité amplement les recherches menées
dans le domaine de la désacidification massive du papier acide entreprises par les Archives
d’État de la Haye. Aux Pays-Bas, la sécurité de la pièce d’archives présidait au choix de la
méthode de désacidification: celle-là devrait être sans risque pour différents types de papier,
colle et matériaux de reliure. Le processus de désacidification ne peut pas être précédé d’une
sélection liminaire, tandis que le prix en devrait être abordable. Les Archives d’État s’inspirent
des plus récentes réalisations des archives américaines, elles achètent entre autres des licences
pour des agents de conservation. Bibliographie du sujet.

Áîãóñëàâà Ê à ç è ì å ð ñ ê à - â à í  Ñ ë î î ò å í, Ïëàí Delta � çàùèòà àðõèâíîãî
íàñëåäèÿ Ãîëëàíäèè. Àâòîð ïðåäñòàâëÿåò ïðîãðàììó êîíñåðâàöèè äëÿ ãîëëàíäñêèõ àðõèâîâ
(ðåñòàâðàöèÿ, àðõèâíàÿ êîíñåðâàöèÿ, èíåðòíàÿ êîíñåðâàöèÿ, âèä ôîíäîâ,
ïðåäóïðåäèòåëüíàÿ êîíñåðâàöèÿ). Ïîäðîáíî îïèñàíû èññëåäîâàíèÿ ìàññîâîé
íåéòðàëèçàöèè êèñëîé áóìàãè â Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå â Ãààãå. Ïðèíöèïîì ïðè âûáîðå
ìåòîäà ÿâëÿëàñü áåçîïàñíîñòü àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ: ìåòîä äîëæåí áûòü áåçîïàñíûì äëÿ
ðàçíûõ âèäîâ áóìàãè, êëåÿ è ïåðåïë¸òíûõ ìàòåðèàëîâ. Íåëüçÿ äåëàòü îòáîð ìàòåðèàëîâ
äî ïðîöåññà íåéòðàëèçàöèè; öåíà äîëæíà áûòü äîñòóïíîé. Ãîñóäàðñòâåííûå àðõèâû
Ãîëëàíäèè ïîëüçóþòñÿ îïûòîì àìåðèêàíñêèõ àðõèâîâ, ïîêóïàþò ëèöåíçèè íà ñðåäñòâà
äëÿ ðåñòîâðàöèè. Áèáëèîãðàôèÿ òåìû.
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TECHNOLOGI¥ �BIBLIOFORUM� I �LIBERTEC�

Obecnie na �wiecie stosowane s¹ ró¿norodne metody masowego odkwaszania
³atwo ulegaj¹cego destrukcji papieru z XIX i XX w. Metody ró¿ni¹ siê miêdzy
sob¹ technologi¹, sk³adem chemicznym substancji odkwaszaj¹cych, �rodowiskiem,
w jakim s¹ one wprowadzane w strukturê papieru, oraz ich skuteczno�ci¹. Jedny-
mi ze stosowanych w Europie technologii s¹ m.in. metody suche, opracowane
w Niemczech przez firmy zajmuj¹ce siê masowym odkwaszaniem papieru: Bi-
blioforum Buchentsäuerung GmbH (dawniej Datukom) oraz Libertec Bibliothe-
kendienst GmbH stosuj¹ce technologiê wprowadzania �rodka odkwaszaj¹cego
przez napylanie papieru w³a�ciw¹ substancj¹ odkwaszaj¹c¹ w strumieniu powie-
trza. Metody te mia³y umo¿liwiæ wprowadzanie substancji odkwaszaj¹cej w for-
mie �suchej� do obiektów o szczególnej wra¿liwo�ci na czynniki odkwaszaj¹ce
w formie gazowej lub mokrej (ksiêgi oprawne w skórê, pergamin i in. wra¿liwe
materia³y introligatorskie oraz no�niki zapisu).

W ramach realizacji Wieloletniego Programu Rz¹dowego �Kwa�ny papier.
Ratowanie w skali masowej zagro¿onych polskich zasobów bibliotecznych i ar-
chiwalnych� Dzia³ Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki
Narodowej zorganizowa³ w dniach 22�26 X 2001 wyjazd szkoleniowo-studyjny
do Norymbergi w celu zapoznania siê z tymi technologiami i rozwa¿enia mo¿li-
wo�ci zastosowania ich w Polsce dla ratowania polskiego zasobu archiwalnego
i bibliotecznego

W wyje�dzie uczestniczyli przedstawiciele Biblioteki Narodowej: mgr W³ady-
s³aw Sobucki (koordynator szkolenia), mgr Donata Rams, mgr Joanna Wa¿yñska.
Ze strony Biblioteki Jagielloñskiej z Krakowa: mgr Aleksandra Szalla-Klemann;
Wydzia³ Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego reprezentowa³ dr Tomasz £ojew-
ski, a archiwa pañstwowe mgr Andrzej Ulewicz (AP w Olsztynie). Program wizy-
ty obejmowa³ zwiedzanie zak³adów i zapoznanie siê z technologi¹ wykonywa-
nych zabiegów.
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Metoda �Biblioforum�

Przedstawicielem firmy Biblioforum Buchentsäuerung GmbH jest Damir Turko-
vicz � konstruktor, w³a�ciciel patentów oraz autor technologii odkwaszania me-
tod¹ �such¹�, z u¿yciem tlenków: magnezu, tlenku wapnia oraz wêglanu wapnia.
Firma jest obecnie w trakcie reorganizacji, dlatego te¿ prezentacja za³o¿eñ tech-
nologicznych i zasad ekonomicznych dzia³alno�ci firmy mia³a charakter wy³¹cz-
nie teoretyczny. Prototypowe urz¹dzenie do odkwaszania papieru produkcji tej
firmy zakupi³o Zentrum für Bucherchaltung (ZFB) w Lipsku w 2001 r. i obecnie
jest ono tam poddawane ró¿norodnym testom.

Opis metody

1. Materia³y, które maj¹ byæ poddane odkwaszaniu, s¹ wstêpnie selekcjonowa-
ne. Nie mog¹ byæ w stanie ca³kowitej destrukcji i musz¹ mieæ pH nie ni¿sze ni¿ 3.

2. Obiekt wprowadzany jest do komory pró¿niowej na specjalnym wózku-ste-
la¿u, pozwalaj¹cym na rozchylenie ksiêgi o ok. 90°.

3. Kurz i inne py³y z papieru usuwa siê poprzez przedmuchiwanie kart stru-
mieniem powietrza. Ca³y proces jest monitorowany. W przypadku oderwania czê-
�ci lub ca³o�ci kart na skutek intensywnej cyrkulacji powietrza proces jest zatrzy-
mywany automatycznie w celu ich zabezpieczenia.

4. Po wytworzeniu podci�nienia (ok. 200 mbar) wprowadzana jest substancja
odkwaszaj¹ca, tj. tlenek magnezu i wêglan wapnia, w postaci py³u o rozmiarach
cz¹steczek pon. l µm. Wielko�æ ta daje mo¿liwo�æ dogodnej penetracji substancji
odkwaszaj¹cej w strukturê papieru, gdy¿ �rednica porów w papierze wynosi od
5 do 20 µm 15.

5. Klimatyzowanie obiektów w temp. 30°C i podwy¿szonej wilgotno�ci w ce-
lu intensyfikacji dzia³ania substancji odkwaszaj¹cej. Tlenki magnezu i wapnia po
reakcji z wod¹ zawart¹ w powietrzu zmieniaj¹ siê w wodorotlenki i skutecznie
neutralizuj¹ wolne kwasy zawarte w papierze.

6. Kontrola skuteczno�ci zabiegu poprzez rozszpaltowanie karty i pomiar pH
papieru po okresie 3 miesiêcy,

7. Uzyskiwany poziom pH: 7�9.
Proces ma wysoki poziom automatyzacji i charakteryzuje siê niewielkim zu-

¿yciem substancji odkwaszaj¹cej. Rêcznie odbywa siê tylko za³adunek i wy³adu-
nek odkwaszanego materia³u. W ci¹gu l do 2 godz. mo¿na odkwasiæ 10 obiektów
(tomów) o formacie A4 o grubo�ci ok. 10 cm. Brak zastosowania do odkwaszania
tzw. luzów powszechnych w zbiorach archiwalnych. Cena zabiegu ok. 10,5 euro
za sztukê. Istnieje mo¿liwo�æ uzyskania rabatu do 15% przy zamówieniach powy-
¿ej 40 tys. egzemplarzy.

Firma �wiadczy us³ugi jedynie w zakresie odkwaszania. Nie przewiduje od-
sprzedania urz¹dzenia lub technologii. Warunkiem wej�cia z us³ug¹ na teren Pol-
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ski jest zagwarantowanie minimum 100 tys. obiektów w pierwszym roku eksplo-
atacji urz¹dzeñ. Zainstalowanie urz¹dzenia wymaga pomieszczenia o powierzch-
ni ok. 1500 m2. Planowane jest wykonanie urz¹dzenia odkwaszaj¹cego wiêksze
formaty.

Metoda �Libertec�

Prezentacjê technologii prowadzi³ dr Oswald Bell. Firma Libertec Bibliothe-
kendienst GmbH zosta³a za³o¿ona w 1994 r. i zajê³a siê poszukiwaniem metody
odkwaszania z wykorzystaniem powietrza jako no�nika �rodka odkwaszaj¹cego.

Opis metody

1. Wstêpna selekcja materia³ów przeznaczonych do odkwaszania jest prowa-
dzona przez zleceniodawcê. Powinny wykazywaæ one zadowalaj¹ce w³a�ciwo�ci
mechaniczne.

2. Ksi¹¿kê umieszcza siê w pozycji rozchylonej, a nastêpnie w celu usuniêcia
nadmiaru wilgoci przepuszcza przez ni¹ strumieñ ciep³ego i suchego powietrza.
Papier traci ok. 5�6 g wody na l kg wagi.

3. Za pomoc¹ ruchomej dyszy obiekt napylany jest sproszkowanym tlenkiem
magnezu, wapnia lub wêglanem wapnia w postaci czystej lub mieszanin¹ obu sk³ad-
ników.

4. Nadmiar proszku usuwany jest strumieniem sprê¿onego powietrza.
5. W celu przywrócenia papierowi i oprawom w³a�ciwej wilgotno�ci oraz

zwiêkszenia dzia³ania substancji odkwaszaj¹cej ksi¹¿ki klimatyzuje siê strumie-
niem wilgotnego powietrza o temp. 30°C. Skuteczno�æ tego zabiegu jest kontro-
lowana bie¿¹cym sprawdzaniem przyrostu wagi.

6. Ilo�æ absorbowanego �rodka odkwaszaj¹cego wynosi ok. 10�12 g na l kg
ksi¹¿ki. Ilo�æ ta zapewnia powstanie w papierze tzw. rezerwy alkalicznej, ogra-
niczaj¹cej jego dalsze zakwaszenie.

7. Po zakoñczeniu procesu badana jego jest skuteczno�æ pH-metrem metod¹
kontaktow¹.

W celach badawczych monitorowana jest równie¿ skuteczno�æ procesu prze-
nikania �rodka odkwaszaj¹cego przez zwarty blok, np. sklejone karty. Z badañ
wynika, ¿e migracja tlenków odkwaszaj¹cych do wnêtrza obiektu jest na tyle du¿a,
i¿ po okresie kilku miesiêcy ich ilo�æ jest porównywalna z t¹, któr¹ zawieraj¹ kar-
ty bezpo�rednio po poddaniu zabiegowi odkwaszania. W zale¿no�ci od rodzaju
papieru uzyskuje siê pH pomiêdzy 7,5 a 9,0.

Metoda firmy Libertec jest mniej zaawansowana technologicznie i wymaga
znacznej, manualnej pracy obs³ugi. Ka¿dy wolumin wymaga indywidualnego
traktowania. W¹tpliwo�ci budzi skuteczno�æ zabiegu usuwania nadmiaru tlenków
wapnia i magnezu z powierzchni papieru, co mo¿e mieæ wp³yw alergizuj¹cy dla
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osób szczególnie wra¿liwych. Koszt zainstalowania dwóch stanowisk wynosi ok.
255 100 euro. Koszt odkwaszenia l kg ksi¹¿ek ok. 7,6 euro. Wydajno�æ � przy 2
stanowiskach i zatrudnieniu 4 osób w systemie dwuzmianowym � ok. 250 tys.
ksi¹¿ek rocznie. Konieczna powierzchnia pomieszczenia dla urz¹dzeñ: ok. 1000
m2. Technologia pozwala na odkwaszanie du¿ych formatów, np. �in folio�. Trwaj¹
prace nad systemem do odkwaszania pojedynczych dokumentów papierowych,
co jest szczególnie istotne przy zabezpieczaniu materia³ów archiwalnych. Firma
oferuje mo¿liwo�æ zakupu licencji lub wynajêcia ca³ej linii technologicznej oraz
dostarczenie zastrze¿onego patentem �rodka odkwaszaj¹cego.

Wizyta wykaza³a, ¿e opracowane s¹ skuteczne metody �suchego� odkwasza-
nia na skalê masow¹ zbiorów bibliotecznych i czê�ci materia³ów archiwalnych,
np. ksi¹g, poszytów o jednolitym formacie (A4). Metoda �sucha� jest dla materia-
³ów archiwalnych szczególnie wskazana ze wzglêdu na ró¿norodno�æ stosowania
nietrwa³ych technik (rêkopisy atramentowe, barwne iluminacje, farby wodne, pie-
czêcie op³atkowe, ³¹kowe, anilinowe).

Andrzej U l e w i c z, Konrad P a n o s z e w s k i, Methods of mass deacidification of
archival and library collections with the use of „Biblioforum” and „Libertec” technologies.
The authors discuss restoration methods presented during the training session in Nuremberg
organised on 22 – 26 October 2001. Polish delegation included employees of the National
Library and archivists-conservators from the state Archives. Presentations revealed that effec-
tive methods had been developed of „dry” deacidification on a massive scale of library collec-
tions and some archive materials, for example, books of volumes of a uniform format. This
„dry” method is highly recommended for archive materials due to undurable character of tech-
niques applied in preparing archive documents (ink manuscripts, coloured illuminations, water
paints, wafer, wax, aniline seals).

Andrzej U l e w i c z, Konrad P a n o s z e w s k i, Méthodes de désacidification massive
des collections d’archives et de bibliothèques à l’aide de la technologie „Biblioforum” et „Li-
bertec”. Les auteurs discutent les méthodes de conservation présentées lors de la session de
formation à Nuremberg, organisée les 22 – 26 X 2001. La délégation polonaise était composée
de collaborateurs de la Bibliothèque nationale ainsi que d’archivistes-conservateurs des archi-
ves d’État. Les présentations ont démontré que des méthodes efficaces de désacidification à sec
ont été élaborées, à l’échelle massive, permettant de traiter des collections de bibliothèques et
une partie des matériaux d’archives, par exemple des livres de cahiers de format unique. La
méthode „à sec” est indiquée pour les matériaux d’archives compte tenu de la précarité des
techniques d’élaboration des pièces d’archives (manuscrits à l’encre, illuminations de couleur,
peintures à l’eau, sceaux sur pain d’azyme, laque, aniliques).

Àíäæåé Ó ë å â è ÷, Êîíðàä Ï à í î ø å â ñ ê è, Ìåòîäû ìàññîâîé íåéòðàëèçàöèè
àðõèâíûõ è êíèæíûõ ôîíäîâ ïî òåõíîëîãèè �Biblioforum� è �Libertec�. Àâòîðû ïðåä-
ñòàâëÿþò ìåòîäû êîíñåðâàöèè äåìîíñòðèðîâàííûå âî âðåìÿ ó÷åáíîãî çàñåäàíèÿ ñ 22 ïî
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26 X 2001 ã. â Íþðíáåðãå. Â ïîëüñêîé äåëåãàöèè ÷èñëèëèñü ñîòðóäíèêè Íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêè è àðõèâèñòû � êîíñåðâàòîðû èç ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ. Äåìîíñòðàöèè
äîêàçàëè, ÷òî èçûñêàí ýôôåêòèâíûé ìåòîä ìàññîâîé «ñóõîé» íåéòðàëèçàöèè êíèæíûõ
ôîíäîâ è ÷àñòè àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ, êàê íàïðèìåð êíèã îäèíîêîãî ðàçìåðà. «Ñóõîé»
ìåòîä ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ, ó÷èòûâàÿ íåïðî÷íîñòü òåõíèê èõ
èçãîòîâëåíèÿ (÷åðíèëüíûå ðóêîïèñè, öâåòíûå èëëþñòðàöèè, àêâàðåëüíûå êðàñêè,
îáëàòî÷íûå, ëàêàâûå è àíèëèíîâûå ïå÷àòè).
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Po utworzeniu Królestwa Polskiego, zwanego potocznie Kongresowym, obo-
wi¹zywa³y na jego terytorium przepisy prawne wprowadzone lub wydane w okresie
istnienia Ksiêstwa Warszawskiego. Spo�ród nich fundamentalne znaczenie dla po-
ruszanej problematyki mia³ Kodeks Napoleona (dalej: KN). Innym aktem prawnym
z tego okresu, o którym nale¿y wspomnieæ, by³ dekret królewski z 23 II 1809 r. Tak-
sa op³at dla urzêdników stanu cywilnego tak �wieckich jak i duchownych. 13 VI
1825 r. uchwalono nowy Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego (dalej: KCKP), któ-
ry zacz¹³ obowi¹zywaæ od 1 I 1826 r. Aktami wykonawczymi do ww. by³y postano-
wienia namiestnika, postanowienia Rady Administracyjnej oraz rozporz¹dzenia ko-
misji rz¹dowych, nosz¹ce nazwy reskryptów, zarz¹dzeñ, urz¹dzeñ, decyzji itp.

Akta stanu cywilnego sporz¹dzane by³y przez urzêdników w³a�ciwych ze wzglê-
du na miejsce, w którym zaistnia³ fakt bêd¹cy przes³ank¹ sporz¹dzania stosowne-
go aktu1. KN nie okre�la³, kto jest kompetentny do sporz¹dzania aktów stanu cy-
wilnego, pozostawiaj¹c tê kwestiê rozstrzygniêciu przepisów wykonawczych. Prze-
pisem takim sta³a siê wspomniana taksa op³at, która przewidywa³a (art. 4), ¿e
duchowni ci zwolnieni bêd¹ od czynno�ci sprzecznych z charakterem ich powo³a-
nia, tj. od og³aszania cywilnych rozwodów oraz zapowiedzi i udzielania �lubów
cywilnych osobom uprzednio rozwiedzionym cywilnie. Czynno�ciami takimi obar-
czono prezydentów miast i burmistrzów. Akta stanu cywilnego dotycz¹ce osób
wyznania moj¿eszowego spisywane by³y w praktyce zwykle przez proboszczów.
Podobna sytuacja dotyczy³a osób innych wyznañ niechrze�cijañskich2. Plebani,
oprócz prowadzonych przez siebie cywilnych aktów stanu cywilnego, sporz¹dzali
nadal dokumenty wymagane przez prawo ko�cielne. Oba rodzaje dokumentów
by³y od siebie ca³kowicie niezale¿ne.

Zasady te obowi¹zywa³y do koñca 1825 r. Art. 71 nowo wprowadzonego KCKP
stanowi³, ¿e �W chrze�cijañskich wyznaniach akta stanu cywilnego po³¹czone bêd¹

1 J. K. Wo³owski, Kurs Kodeksu Cywilnego, Warszawa 1868, s. 50.
2 W. Sobociñski, Historia ustroju i prawa Ksiêstwa Warszawskiego, Toruñ 1964, s. 189, 208.
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z metrykami ko�cielnymi�. �Chrze�cijañskie wyznania� oznaczaj¹ tu wyznanie
katolickie w obrz¹dku rzymskim i greckim, prawos³awne, ewangelicko-augsbur-
skie i ewangelicko-reformowane3. Akta stanu cywilnego uzyska³y charakter mie-
szany, pozostaj¹c nadal dokumentami uznawanymi i regulowanymi przez prawo
pañstwowe, naby³y w³a�ciwo�ci dokumentów ko�cielnych.

Postanowienie namiestnika z 23 XI 1825 r. Organizacja urzêdników stanu cy-
wilnego precyzowa³o przepisy kodeksowe. Art. 2 owego postanowienia okre�la³
zasady sporz¹dzania aktów stanu cywilnego odnosz¹cych siê do chrze�cijan nie-
katolickich, którzy nie posiadali jeszcze urz¹dzonych parafii. Dla nich w³a�ciwy-
mi urzêdnikami stanu cywilnego byli ci duchowni-prze³o¿eni parafii, którzy od-
prawili stosowny obrzêd religijny (chrzest, �lub, pogrzeb). Akta stanu cywilnego
dotycz¹ce osób nie nale¿¹cych do wyznañ chrze�cijañskich sporz¹dzane by³y przez
burmistrzów. Komisja Rz¹dowa Sprawiedliwo�ci (dalej: KRS) zosta³a upowa¿-
niona do wyznaczania innych osób, w przypadkach gdy burmistrzowie z ró¿nych
przyczyn nie byli w stanie pe³niæ tego obowi¹zku. Postanowienie namiestnika
zobowi¹zywa³o komisje wojewódzkie (zast¹pione w 1837 r. rz¹dami gubernial-
nymi) do wyznaczenia okrêgów terytorialnych, w których byliby okre�leni w³a-
�ciwi miejscowo burmistrze lub inni urzêdnicy stanu cywilnego, oraz do opubli-
kowania swych postanowieñ w tej mierze w dziennikach wojewódzkich (zast¹-
pionych w 1837 r. dziennikami gubernialnymi) i gazetach. W stolicy organem
w³a�ciwym do wyznaczenia okrêgów dla urzêdników stanu cywilnego by³ War-
szawski Urz¹d Municypalny.

W przypadku �mierci burmistrza lub plebana albo w przypadku zaistnienia
okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cych mu wykonywanie obowi¹zków urzêdnika stanu
cywilnego obowi¹zki wykonywa³ zastêpca. Zastêpca spisywa³ akt stanu cywilne-
go w tej samej ksiêdze, co urzêdnik w³a�ciwy.

W nastêpnych latach dokonano w tej materii pewnych uzupe³nieñ i zmian.
Rozporz¹dzeniem KRS nr 4077 z dn. 11 V 1829 r. unormowano kwestiê sporz¹-
dzania aktów stanu cywilnego dla osób wyznania menonickiego. Upowa¿niono
do ich spisania przewodnicz¹cych w domach modlitwy po³o¿onych w osadach:
Michelsdorf, Kazuñ Niemiecki, Kêpa Tarchomiñska i Nowa Wie�.

W praktyce bardzo czêsto zdarza³y siê wypadki bezprawnego zlecania wikarym
przez proboszczów prowadzenia aktów stanu cywilnego. Chc¹c zapobiec takim przy-
padkom, KRS wyda³a 30 XII 1845 r. reskrypt nr 8701/50732, w którym dozwoli³a na
tego typu zastêpstwa jedynie w wypadkach, gdy proboszcz sam nie by³by w stanie ich
prowadziæ. Gdy przyczyna tej niemo¿no�ci mia³a d³ugotrwa³y charakter, wikariusze
zostali zobowi¹zani do powiadomienia o tym fakcie w³a�ciwych duchownych prze³o-
¿onych, dla sprawdzenia konieczno�ci i ocenienia legalno�ci tego zastêpstwa.

KCKP uznawa³ wa¿no�æ aktów stanu cywilnego Polaków z Królestwa lub cu-
dzoziemców, gdy sporz¹dzone zosta³y za granic¹ wg praw obowi¹zuj¹cych w miej-

3 H. Konic, Prawo osobowe, cz. 1, Warszawa 1924, s. 67.
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scu sporz¹dzenia. Aby posiada³y one w³a�ciwo�ci dokumentu urzêdowego, ich
wypisy musia³y byæ po�wiadczone przez osoby upowa¿nione do tego specjalnymi
aktami prawnymi lub gdy osób takich nie by³o przez pos³a, agenta dyplomatycz-
nego lub te¿ konsula. Wypisy te musia³y byæ tak¿e potwierdzone przez ministra
prezyduj¹cego (od 1832 r. dyrektora g³ównego prezyduj¹cego) w KRS.

Szczególne zasady regulowa³y sporz¹dzanie aktów stanu cywilnego dotycz¹-
cych wojskowych. Na podstawie art. 91 KCKP, w przypadku stacjonowania od-
dzia³u w granicach Królestwa, akta oficerów, urzêdników wojskowych i zatrud-
nionego przez wojsko personelu cywilnego by³y prowadzone przez osoby w³a�ci-
we dla prowadzenia akt dotycz¹cych osób cywilnych. Istnia³a jednak mo¿liwo�æ
przeniesienia tych akt do ksi¹g prowadzonych przez kapelanów wojskowych.
Przeniesienie danego aktu odbywa³o siê na wniosek osoby, której akt dotyczy³.
Akta stanu cywilnego odnosz¹ce siê do ¿o³nierzy, podoficerów i osób pozostaj¹-
cych na s³u¿bie u wojskowych prowadzone by³y przez kapelanów. Oni te¿ pro-
wadzili akta stanu cywilnego, dotycz¹ce ¿on i dzieci osób zaliczonych do wy-
mienionych kategorii, je¿eli osoby te pozostawa³y we wspólnym gospodarstwie
domowym ze swymi g³owami rodzin. W przypadku gdyby wojsko znalaz³o siê
poza granicami Królestwa4, kodeks upowa¿nia³ Komisjê Rz¹dow¹ Wojny (dalej:
KRW) do wyznaczania w razie potrzeby �wieckich urzêdników stanu cywilnego,
w³a�ciwych podmiotowo dla wszystkich osób wymienionych w art. 91 KCKP.
Urzêdnicy ci sporz¹dzali tylko �wieckie akta stanu cywilnego, nie bêd¹ce zara-
zem metrykami.

Postanowienie namiestnika Organizacja urzêdników stanu cywilnego powta-
rza³o w art. 5 i 6 normy kodeksowe, dodaj¹c, i¿ w sytuacji, gdy jednostka wojsko-
wa nie posiada³a kapelana na swym etacie; gdy jego stanowisko nie by³o przej-
�ciowo obsadzone; gdy nie by³ on przej�ciowo zdolny dope³niæ swych urzêdni-
czych obowi¹zków oraz gdy osoba, której akt dotyczy, znajdowa³a siê w miejscu
zbyt oddalonym od miejsca pobytu kapelana, akta stanu cywilnego spisywane by³y
przez osobê w³a�ciw¹ dla cywilów, w zwyk³ym trybie.

Wojsko Polskie przesta³o istnieæ na mocy Statutu Organicznego z dn. 26 II
1832 r., przez co przytoczone przepisy sta³y siê bezprzedmiotowe. Problematykê
akt stanu cywilnego odno�nie do ¿o³nierzy rosyjskich pochodz¹cych z Królestwa
Polskiego normowa³y prawa rosyjskie.

Ksiêgi stanu cywilnego nosi³y równie¿ nazwê rejestrów. Ka¿dy akt stanu cy-
wilnego sporz¹dzony by³ przez w³a�ciwego urzêdnika w dwóch rodzajach reje-
strów. Zasada ta, wywodz¹ca siê z przedrewolucyjnego prawa francuskiego, przyjê-
ta zosta³a zarówno przez KN (art. 40), jak i KCKP (art. 72). Owa charakterystycz-
na cecha podwójno�ci ksi¹g wyp³ywa³a z chêci zapobiegania nastêpstwom ewen-
tualnych wydarzeñ losowych, podczas których ksiêgi ulega³y zniszczeniu (po¿a-
ry, kradzie¿e itp.). Sam fakt zapisywania aktów stanu cywilnego w ksiêgach, a nie

4 Taka sytuacja mia³a miejsce podczas Powstania Listopadowego w 1831 r.
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w postaci lu�nych kartek, sprzyja³ tak¿e ich trwa³o�ci i utrudnia³ ewentualne pró-
by fa³szowania5. Jeden rodzaj rejestrów nazywano unikatem, drugi duplikatem.
Oba rodzaje zawiera³y w sobie identyczn¹ tre�æ, lecz ró¿ni³y siê wewnêtrzn¹ syste-
matyk¹ i miejscem ich przechowywania, oba te¿ uznawano za orygina³y.

KN normowa³ w znowelizowanym art. 43, ¿e zapisany unikat sk³adany by³
w ci¹gu jednego miesi¹ca w archiwum gminnym, jednak¿e instytucja ta nie by³a
znana w Królestwie Polskim, dlatego te¿ przechowywano akta stanu cywilnego
w siedzibie prowadz¹cego je urzêdnika. KCKP usuwa³ tê niezgodno�æ prawa
z praktyk¹, okre�laj¹c, ¿e unikaty pozostawa³y u osoby, która je sporz¹dzi³a.

Duplikat sk³adano, wg znowelizowanego w 1809 r. artyku³u 43 KN, w archi-
wum s¹du pokoju danego powiatu, a w my�l art. 72 KCKP w archiwum hipotecz-
nym, utrzymywanym przy ka¿dym s¹dzie pokoju, nazywanym od 1842 r. s¹dem
okrêgowym. Wszelkiego rodzaju dokumenty do³¹czone do aktów stanu cywilne-
go, po podpisaniu ich przez do³¹czaj¹cego oraz urzêdnika stanu cywilnego, sk³a-
dane by³y wraz z duplikatami. Je�li by³o ich kilka, zszywano je razem, numeruj¹c
kartki zszytej ca³o�ci.

Na mocy Rozporz¹dzenia KRS nr 2471 z dn. 8 III 1826 r. duplikaty sporz¹dzo-
ne do koñca 1825 r., i przechowywane dotychczas przy s¹dach pokoju, zosta³y
przeniesione w inne miejsce, a mianowicie: duplikaty sporz¹dzone przez urzêdni-
ków �wieckich przenoszono do archiwów prowadzonych przez w³a�ciwych urzêdni-
ków municypalnych w miastach wojewódzkich (od 7 III 1837 r. gubernialnych)
i obwodowych (od 11 X 1842 r. okrêgowych); duplikaty sporz¹dzone przez pro-
boszczów lub ich zastêpców by³y sk³adane w kancelariach parafialnych.

Co do aktów stanu cywilnego dotycz¹cych wojskowych, obowi¹zywa³y w tej
mierze odmienne zasady. Wed³ug art. 91 KCKP i art. 7 p. 2. postanowienia na-
miestnika O utrzymuj¹cych akta stanu cywilnego duplikaty przekazywane by³y
KRW, która sk³ada³a je w centralnym Archiwum G³ównym.

KN nie okre�la³ ilo�ci rejestrów ka¿dego rodzaju, wymaga³ jedynie spisania aktu
w dwóch egzemplarzach, ka¿dy w odrêbnej ksiêdze. Ksiêgi zamykano z koñcem
ka¿dego roku, w roku nastêpnym zapisywano akta w nowych ksiêgach (art. 43).

Wedle przepisów KCKP, dotycz¹cych unikatów, ka¿dy rodzaj aktu wymaga³
zapisania go w odrêbnej ksiêdze. Co do duplikatów, wszystkie rodzaje aktów za-
pisywane by³y w jednej ksiêdze, lecz w odrêbnych jej czê�ciach. Ka¿dy urzêdnik
stanu cywilnego prowadzi³ trzy sztuki unikatów i jeden duplikat. Unikaty pro-
wadzone by³y przez dowoln¹ liczbê lat, a¿ do ich ca³kowitego zapisania (lecz
zamykano je zawsze pod koniec roku, art. 74); duplikaty za� s³u¿y³y tylko na
jeden rok. Je�li zapisano ca³¹ objêto�æ duplikatu przed koñcem roku, zak³adano
kolejny jego egzemplarz, który u¿ywany by³ tylko przez brakuj¹cy okres do koñ-
ca danego roku (art. 72 KCKP).

5 D. Dziero¿yñski, Instrukcja dok³adna o urzêdnikach i aktach stanu cywilnego, Warszawa 1813,
s. 25 n.
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Przez ca³y omawiany okres rejestry stanu cywilnego oraz wszelkie zwi¹zane
z nimi dokumenty sporz¹dzane by³y w jêzyku polskim, a daty okre�lano za pomo-
c¹ kalendarza gregoriañskiego6. Przedmiotem zainteresowania prawodawcy by³y
te¿ fizyczne cechy rejestrów. Art. 8 wspominanego wielokrotnie postanowienia
namiestnika z 1825 r. okre�la³ objêto�æ ksi¹g: dla unikatów wiêksz¹, aby mog³y
wystarczyæ �choæby i na dziesiêæ lat�, dla duplikatów mniejsz¹, wystarczaj¹c¹ na
jeden rok. Ksiêgi powinny by³y sk³adaæ siê z kartek grubego i nieprzebijaj¹cego
papieru oraz mocnych ok³adek, szczególnie tyczy³o siê to unikatów. Rozporz¹-
dzenia: KRS nr 2625 z dn. 6 VI 1840 i Komisji Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych
i Duchownych (dalej: KRSWiD) nr 4643 z 11 VII 1840 r. rozszerzy³y ten wymóg
solidno�ci tak¿e i na duplikaty.

Do 1825 r. przed rozpoczêciem zapisywania aktów stanu cywilnego w ksiê-
gach (czyli przed dniem pierwszym stycznia ka¿dego roku), urzêdnik stanu cywil-
nego przedk³ada³ ka¿d¹ ksiêgê sêdziemu pokoju lub jego zastêpcy do zaparafowa-
nia zwanego te¿ cyfrowaniem, czyli skrótowego podpisania ka¿dej strony, oraz do
zaliczbowania, tj. zaznaczenia kolejno jej numeru na ka¿dej stronie. Czynno�ci te
zwiêksza³y pewno�æ, ¿e z ksiêgi nie uby³a ¿adna kartka ani te¿ ¿adnej kartki do
niej nie dodano. Postanowienie namiestnika z 1825 r. odmiennie okre�la³o pro-
cedurê przygotowania ksi¹g do u¿ycia. Wed³ug norm w nim zawartych, urzêdnik
stanu cywilnego sam numerowa³ strony, a nastêpnie osoba okre�lona przez oma-
wiane postanowienie przelicza³a strony, parafowa³a je i po�wiadcza³a na koñcu
ksiêgi liczbê stron. Termin zaliczbowania i przed³o¿enia ksi¹g do zaznaczenia
wyznaczono do 30 listopada roku poprzedzaj¹cego ich u¿ycie. Omawiane posta-
nowienie wskazywa³o tak¿e osoby zajmuj¹ce siê zaznaczaniem ksi¹g. Dla reje-
strów dotycz¹cych katolików byli to w³a�ciwi miejscowo dziekani. Dla rejestrów
dotycz¹cych innych wyznañ chrze�cijañskich, posiadaj¹cych w danym miejscu
urz¹dzone parafie, oraz wyznañ niechrze�cijañskich byli to sêdziowie pokoju lub,
w ich zastêpstwie, podsêdkowie. Je�li ksiêgi sporz¹dzone by³y przez dziekana z racji
pe³nienia przez niego funkcji proboszcza, zaznacza³ je s¹siedni dziekan, na wnio-
sek prowadz¹cego. Od 1840 r. osoba zaznaczaj¹ca by³a zobowi¹zana zwróciæ uwagê
na trwa³o�æ ok³adek ksi¹g. W razie uznania, ¿e nie spe³niaj¹ one wymogu dosta-
tecznej solidno�ci, zaznaczaj¹cy zobowi¹zany by³ odmówiæ dokonania swych
obowi¹zków wzglêdem ksi¹g, co uniemo¿liwia³o ich u¿ywanie w charakterze reje-
strów aktów stanu cywilnego7.

W latach 1825�1832 akta stanu cywilnego dotycz¹ce wojskowych, prowadzo-
ne przez kapelanów, zaznaczane by³y przez naczelnego kapelana wojskowego (art.
13 pkt d. postanowienia namiestnika z 1825 r.).

Oba kodeksy normowa³y ogólne zasady dotycz¹ce tre�ci aktów stanu cywilne-
go i trybu jej zapisania w rejestrach. Zastrzega³y, ¿e urzêdnik stanu cywilnego nie

6 A. Okolski, Wyk³ad prawa administracyjnego, Warszawa 1882, s. 39 n.; idem, Zasady prawa cywil-
nego    obowi¹zuj¹cego w Królestwie Polskim, Warszawa 1885, s. 53.

7 S. Zawadzki, Prawo cywilne obowi¹zuj¹ce w Królestwie Polskim, t. 1, Warszawa 1860, s. 138.
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móg³ w ¿aden sposób wpisaæ do aktu niczego, co nie zosta³oby okre�lone przez
prawo i jednocze�nie zeznane przez osoby zg³aszaj¹ce fakt bêd¹cy przes³ank¹
sporz¹dzenia aktu (tzw. stawiaj¹cych) lub stwierdzone przez niego naocznie. Urzêd-
nik nie móg³ zaprzeczaæ zeznaniom stawaj¹cych ani ich sprawdzaæ. W KCKP
sprostowano, ¿e w aktach po³¹czonych z metrykami tre�æ aktu okre�lona jest za-
równo przez prawo cywilne, jak i ko�cielne, za� w aktach maj¹cych wy³¹cznie
charakter cywilny tylko przez prawo cywilne. Przepisy obu kodeksów nakazywa-
³y wymieniæ w ka¿dym akcie rok, dzieñ i godzinê jego sporz¹dzenia oraz imiê,
nazwisko, wiek, zawód (tzw. powo³anie) i miejsce zamieszkania stawaj¹cych
i �wiadków (art. 34 KN, 75 KCKP). Ró¿ni³y siê jednak w unormowaniu zasadni-
czej kwestii: kolejno�ci spisania aktu i odbycia obrzêdu religijnego. Prawodaw-
stwo napoleoñskie, stoj¹c na stanowisku ca³kowitej rozdzielno�ci praw cywilnych
i ko�cielnych, wymaga³o spisania w³a�ciwego aktu stanu cywilnego przed sfinali-
zowaniem obrzêdu religijnego (art. 2 taksy op³at). KCKP, na skutek ³¹czenia
w swych przepisach norm �wieckich i ko�cielnych, dawa³ w art. 75 pierwszeñ-
stwo obrzêdom religijnym, wymagaj¹c jedynie, aby spisanie aktu odbywa³o siê
�natychmiast� po nich. Gdy obrzêd religijny nie ³¹czy³ siê z aktami stanu cywilne-
go lub gdy wedle zasad danego wyznania nie by³ wymagany, dany akt spisywany
by³ natychmiast po w³a�ciwym zeznaniu osób stawiaj¹cych8. Jednak¿e w prakty-
ce proboszczowie nadal sporz¹dzali akta ma³¿eñstwa przed udzieleniem �lubu.
Akta takie w momencie ich spisania potwierdza³y zdarzenia jeszcze nie istniej¹ce.
Gdy akt ma³¿eñstwa zosta³, contra legem, sporz¹dzony przed katolickim �lubem,
a �lub nie doszed³ � z ró¿nych powodów � do skutku, nale¿a³o powiadomiæ
o tym dziekana. Dziekan wpisywa³ do rejestrów protokó³ o niedoj�ciu �lubu do
skutku, uniewa¿niaj¹c w ten sposób akt9.

Akta wpisane by³y w sposób ci¹g³y, by miêdzy nimi nie pozostawa³o puste
miejsce. Nie dotyczy³o to marginesu na brzegu strony. Niedozwolone by³o za-
mieszczanie jakichkolwiek skrótów i oznaczenie liczb cyframi. Wszelkiego ro-
dzaju skre�lenia i odsy³acze by³y podpisywane tak jak akta. Je�li koniec aktu znaj-
dowa³ siê na innej stronie ni¿ jego pocz¹tek, wówczas na koñcu aktu oraz na koñ-
cu ka¿dej strony, na której fragment aktu siê znajdowa³, k³adziono podpisy wg
tych samych zasad. KRS w rozporz¹dzeniu nr 18078 z dn. 5 I 1849 r. nakaza³a
urzêdnikom stanu cywilnego, by � w sytuacji gdy okazano im dokument z na-
zwiskiem okre�lonej osoby � wpisywali to nazwisko zgodnie z dokumentem lub
te¿ wg zasad polskiej ortografii, ale z zaznaczeniem w nawiasach wersji zgodnej
z przed³o¿onym dokumentem.

Po sporz¹dzeniu aktu urzêdnik stanu cywilnego odczytywa³ go stawiaj¹cym
lub ich pe³nomocnikom oraz �wiadkom, o czym wzmiankowa³ w akcie. Nastêp-
nie akt podpisywany by³ w obu egzemplarzach przez sporz¹dzaj¹cego, stawaj¹-

8 Np. u menonitów chrzczono dopiero osoby pe³noletnie.
9 W analogicznej sytuacji, dotycz¹cej innych wyznañ chrze�cijañskich, rolê dziekana pe³ni³ sêdzia

pokoju lub podsêdek.
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cych i �wiadków. Je�li stawaj¹cy lub �wiadkowie nie mogli go podpisaæ (np. z po-
wodu swego analfabetyzmu), wzmiankowano o przyczynie braku ich podpisu.

Przy spisywaniu aktów urodzenia i zgonu, osoby stawaj¹ce mog³y, w razie
niemo¿liwo�ci osobistego stawienia siê, skorzystaæ z zastêpstwa pe³nomocnika
szczególnego, umocowanego w sposób okre�lony prawem. W przypadkach takich
akta zawiera³y wzmiankê: �stawaj¹cy pe³nomocnik N na zasadzie pe³nomocnic-
twa szczególnego i urzêdowego, danego mu przez N, zdzia³anego w mie�cie N, na
dniu N, miesi¹cu N roku N przed rejentem N, na którym to pe³nomocnictwie szcze-
gólnym oznaki przez nas i sk³adaj¹cego po³o¿one zosta³y w obecno�ci �wiadków
NN o�wiadczy³ [...]�10.

Po zapisaniu ksiêgi prowadz¹cy zamyka³ j¹, a wiêc spisywa³ w miejscu tu¿ po
ostatnim akcie protokó³ zawieraj¹cy datê zamkniêcia i liczbê aktów wpisanych do
niej w danym roku. Nastêpnie k³ad³ swój podpis i sporz¹dza³ tzw. indeks, tj. wy-
kaz aktów zawartych w niej wg alfabetycznej kolejno�ci nazwisk osób, których
akt dotyczy³. W przypadku rejestrów ma³¿eñstw kolejno�æ alfabetyczna nazwisk
obowi¹zywa³a przy wpisywaniu mê¿czyzn11. Zamkniêcie wpisów nastêpowa³o 31
grudnia ka¿dego roku. Ksiêgi stanu cywilnego by³y zbiorami dokumentów o cha-
rakterze publicznym. Ka¿dy móg³ zapoznaæ siê z ich tre�ci¹ bez podawania uza-
sadnienia. Wspomnieæ nale¿y, ¿e w rejestrze zapisywano tak¿e akta uznania i przy-
sposobienia (w ksiêdze obejmuj¹cej akta urodzeñ) oraz akta rozwodów (w ksiê-
dze obejmuj¹cej akta ma³¿eñstw).

Do roku 1830 ¯ydzi12 nie podlegali ¿adnym odrêbnym przepisom prawnym,
traktowani byli na równi z innymi wyznaniami niechrze�cijañskimi. Dopiero po-
stanowienie Rady Administracyjnej z dn. 7 IX 1830 r. wprowadzi³o wobec nich
odrêbny tryb postêpowania w zakresie wykonywania czynno�ci urzêdowych od-
nosz¹cych siê do aktów stanu cywilnego. Oryginalno�æ tego trybu polega³a na
tym, ¿e akta stanu cywilnego spisywano nie tylko na podstawie o�wiadczeñ sk³a-
danych przez stawaj¹cych, lecz przede wszystkim na podstawie tre�ci sk³adanego
przez rabina dokumentu zwanego ksiêg¹ zapisów. To szczególne traktowanie t³u-
maczono niechêci¹ ludno�ci ¿ydowskiej do dope³nienia dotychczasowych obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z KCKP13.

Postanowienie Rady Administracyjnej zobowi¹zywa³o Komisjê Rz¹dow¹
Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego (dalej: KRWRiOP) do wyznacze-
nia w porozumieniu z Komisj¹ Rz¹dow¹ Spraw Wewnêtrznych i Policji jednostek
administracyjnych nazywanych okrêgami dozorów bó¿niczych. Ich obszar zakre-
�lony by³ w taki sposób, aby ka¿dy okrêg urzêdów stanu cywilnego pokrywa³ siê

10O aktach stanu cywilnego. Pismo z polecenia ja�nie wielmo¿nego radcy tajnego P. Muchanow, dy-
rektora g³ównego rezyduj¹cego w Komisji Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych i Duchownych dla u¿ytku osób
utrzymuj¹cych akta stanu cywilnego u³o¿one, Warszawa 1858, s. 100.

11 D. Dziero¿yñski, Instrukcja..., op.cit.,  s. 235.
12Nazywani w ówczesnych aktach prawnych najczê�ciej starozakonnymi.
13J. K. Wo³owski, Kurs..., op.cit., s. 51.
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terytorialnie z jednym lub kilkoma okrêgami dozorów bó¿niczych (art. 1 postano-
wienia Rady Administracyjnej). KRWRiOP wyznacza³a rabina uprawnionego
w danym okrêgu dozorów do odbywania stosownych obrzêdów religijnych przy
obrzezaniu lub nadaniu imienia dziecku, ma³¿eñstwie lub pogrzebie. W razie po-
trzeby wyznaczano wiêksz¹ liczbê uprawnionych rabinów (art. 2). Zabroniono
jednocze�nie odprawiania tych¿e obrzêdów innym osobom bez obecno�ci i zgody
rabina wyznaczonego przez Komisjê (art. 3). KRWRiOP upowa¿niona zosta³a do
przydania mu zastêpcy, który � w razie potrzeby � przejmowa³ wszystkie jego
obowi¹zki.

Uprawniony rabin zobowi¹zany by³ do prowadzenia ksiêgi zapisów, posiada-
j¹cej wiele analogicznych cech ksiêgi stanu cywilnego. Wpisywa³ do niej po pol-
sku dane dotycz¹ce urodzenia, zapowiedzi �lubu, ma³¿eñstwa oraz zgonu, nieza-
le¿nie od tego, czy w przypadku urodzenia i zgonu odprawiano nale¿ne obrzêdy,
czy te¿ nie. Danymi tymi by³y: data urodzenia, imiê i nazwisko dziecka, powo³a-
nie i wiek zmar³ego; imiona i nazwiska nowo¿eñców, a tak¿e dzieñ i miejsce og³o-
szenia zapowiedzi. Koszty sprawienia i utrzymywania ksiêgi zapisów ponosi³ do-
zór bó¿niczy. Przed przeznaczeniem jej do u¿ytku parafowa³ j¹ w³a�ciwy miejsco-
wo urzêdnik, utrzymuj¹cy akta stanu cywilnego dla ¯ydów (art. 4). Za tre�æ ksiê-
gi, to¿samo�æ wymienionych w niej osób oraz solidno�æ jej oprawy odpowiedzial-
ny by³ utrzymuj¹cy j¹ rabin. Ponadto dozory bó¿nicze oraz burmistrzowie lub inni
�wieccy urzêdnicy stanu cywilnego czuwali nad rzetelno�ci¹ jej utrzymania, mieli
te¿ prawo jej kontroli. W razie stwierdzenia uchybieñ, sk³adali stosowny raport
komisarzowi obwodowemu (od 1832 r. naczelnikowi powiatu), który pozostawiw-
szy sobie jego kopiê, przesy³a³ go do komisji wojewódzkiej (od 1837 r. do rz¹du
gubernialnego).

W celu sporz¹dzenia aktu stanu cywilnego uprawniony rabin, osoby okre�lone
przez przepisy ogólne, g³owa rodziny lub osoba j¹ zastêpuj¹ca oraz �wiadkowie
stawali przed w³a�ciwym im urzêdnikiem stanu cywilnego i okazywali mu sto-
sowny zapis w ksiêdze zapisów (art. 8), na podstawie którego sporz¹dzany by³ akt
w trybie okre�lonym przepisami ogólnymi. Je�li dotyczy³ on osób bêd¹cych na
s³u¿bie, zobowi¹zany do stawienia siê by³ tak¿e ich gospodarz. Gdy w³a�ciwym
urzêdnikiem stanu cywilnego by³ burmistrz, mia³ on obowi¹zek osobi�cie stwier-
dziæ to¿samo�æ osób stawaj¹cych. W razie niezgodno�ci stanu faktycznego z tre-
�ci¹ ksiêgi zapisów akt stanu cywilnego sporz¹dzany by³ wg stanu faktycznego
(art. 9). Gdy funkcjê urzêdnika stanu cywilnego pe³ni³a inna �wiecka osoba, sta-
waj¹cy do aktu (ojciec dziecka lub jego zastêpca, nowo¿eñcy, osoba zeznaj¹ca
o �mierci ̄ yda) zobowi¹zani byli okazaæ urzêdnikowi dokument dowodz¹cy w³a-
snej to¿samo�ci. Dokumenty takie wystawiali prezydenci i burmistrzowie miast,
a w Warszawie komisarz policji w³a�ciwego cyrku³u (art. 10).

Sprostowanie dotyczy³o sytuacji, kiedy dany akt istnia³, lecz jego tre�æ by³a
niezgodna z prawd¹ i potrzebowano jej uzupe³nienia lub zmian. Gdy zmiana tre-
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�ci dotyczy³a kwestii wymagaj¹cej rozstrzygniêcia w odrêbnym procesie (np. usta-
lenie ojcostwa), najpierw nale¿a³o rozstrzygn¹æ ow¹ odrêbn¹ kwestiê14.

Jedynymi organami posiadaj¹cymi kompetencje do decydowania o sprostowa-
niu by³y trybuna³y cywilne. Urzêdnicy stanu cywilnego nie mieli ¿adnych kompe-
tencji jurysdykcyjnych. Aby ukróciæ zdarzaj¹ce siê przypadki dokonywania przez
duchownych samowolnych poprawek w aktach stanu cywilnego, na pro�bê osób
zainteresowanych i na podstawie zeznañ �wiadków, KRSWiD na wniosek KRS
wyda³a 12 VIII 1848 r. reskrypt nr 3756/25237 zakazuj¹cy owych praktyk. Naka-
zywa³ on proboszczom prowadz¹cym rejestry udzielanie stronom informacji o spo-
sobie postêpowania w kwestii sprostowañ aktów stanu cywilnego15. Trybuna³
wydawa³ wyrok decyduj¹cy o sprostowaniu w wyniku przeprowadzonego postê-
powania cywilnego. Oba kodeksy sta³y na stanowisku wieczystej trwa³o�ci zapi-
sów dokonanych w rejestrach stanu cywilnego. W przypadku uprawomocnienia
siê s¹dowego wyroku sprostowania tre�ci aktu, nie zacierano tre�ci dotychczaso-
wej, lecz wyrok taki wraz z now¹ tre�ci¹ wpisywano do w³a�ciwych ksi¹g w opisa-
nym trybie.

Akta urodzenia maj¹ najwiêksze znaczenie spo�ród wszystkich akt, poniewa¿
s¹ g³ównym dowodem to¿samo�ci danej osoby, jej wieku oraz pochodzenia, a wiêc
cech le¿¹cych u podstaw okre�lenia zdolno�ci do danych czynno�ci prawnych
okre�lonej jednostki16.

Art. 55 KN wymaga³, aby dziecko zosta³o okazane miejscowemu urzêdni-
kowi stanu cywilnego w ci¹gu trzech dni od dnia porodu. Okazanie by³o ko-
nieczne, by urzêdnik przekona³ siê o fakcie urodzenia ¿ywego dziecka i o jego
p³ci. W dniu 22 IV 1819 r. KRS zadecydowa³a w rozporz¹dzeniu nr 2756, ¿e
w wypadku konieczno�ci wpisania aktu po przekroczeniu terminu okre�lone-
go prawem, osoba utrzymuj¹ca rejestry przyjmowa³a stosowne o�wiadczenie
stawaj¹cych i wpisywa³a go w aktualn¹ ksiêgê. Zasadê tê podtrzymywa³ art.
97 KCKP, nakazuj¹c wpisywanie w rejestry stanu cywilnego powodów prze-
kroczenia terminu. Taki �spó�niony� akt urodzenia nie mia³ mocy dowodowej
nale¿nej dokumentom urzêdowym. W wypadku potrzeby udowodnienia po-
chodzenia dziecka by³ on jedynie �pocz¹tkiem dowodu na pi�mie� w rozumie-
niu art. 284 KCKP. Trzydniowy termin by³ dla szerokich rzesz ludno�ci wiej-
skiej niezwykle uci¹¿liwy ze wzglêdu na trudno�ci komunikacyjne, a czêsto
te¿ stan zdrowia dziecka. Istnia³a wprawdzie mo¿liwo�æ wezwania urzêdnika
stanu cywilnego w miejsce przebywania dziecka, lecz zwi¹zane by³y z tym
dodatkowe op³aty. Z tych powodów termin ów by³ nagminnie przekraczany
lub akta opatrywane by³y dat¹ pó�niejsz¹ o kilka dni17. Dlatego te¿ KCKP przed-
³u¿y³ go do 8 dni (art. 95). Termin ów dotyczy³ równie¿ wyznañ, których zasa-

14H. Konic, Prawo..., op.cit., s. 98.
15O aktach stanu cywilnego..., op.cit., s. 93.
16J. K. Wo³owski, Kurs..., op.cit., s. 52.
17W. Sobociñski, Historia..., op.cit., s. 207.
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dy umo¿liwiaj¹ lub wprost nakazuj¹ od³o¿enie stosownego obrzêdu religijne-
go na czas pó�niejszy (art. 96)18.

Oba kodeksy by³y zgodne co do tego, ¿e oznajmienie o urodzeniu dziecka
nale¿a³o do obowi¹zków ojca. Wobec niemo¿no�ci spe³nienia przezeñ tego obo-
wi¹zku, zobligowani byli: lekarz, akuszerka, urzêdnik zdrowia lub inne osoby
obecne przy po³ogu, a w przypadku odbycia porodu poza miejscem zamieszkania
matki � osoba, u której nast¹pi³ poród (art. 56 KN, 98 KCKP). KCKP wymaga³
jeszcze zamieszczenia wiadomo�ci w akcie o przyczynie nieobecno�ci ojca. Akt
urodzenia spisywano w obecno�ci dwóch �wiadków.

Tre�æ aktu urodzenia zawiera³a, oprócz zapisów okre�lonych przepisami ogólny-
mi, datê i godzinê urodzenia oraz imiona, nazwiska, powo³ania i miejsce zamiesz-
kania rodziców dziecka (art. 57 KN, 99 KCKP). Zamieszczano tak¿e nazwisko
panieñskie matki dziecka. Gdy ojciec dziecka nie mia³ sta³ego miejsca zamieszka-
nia w miejscu, gdzie sporz¹dzano akt urodzenia, w akcie tym wzmiankowano te¿
o sta³ym miejscu zamieszkania ojca19. Przez �miejsce, gdzie sporz¹dzano akt uro-
dzenia� rozumieæ nale¿y teren, na którym dany urzêdnik stanu cywilnego by³ w³a-
�ciwy miejscowo (np. parafia). Je�li akt urodzenia po³¹czony by³ z metryk¹ ko-
�cieln¹, zawiera³ tak¿e inne dane: stwierdzenie odbycia chrztu (tak¿e gdy odbyty
zosta³ tzw. chrzest z wody), imiê i nazwisko chrzcz¹cego kap³ana oraz imiona,
nazwiska i powo³ania rodziców chrzestnych.

W przypadku spisywania aktów urodzenia bli�ni¹t, trojaczków itd. dla ka¿de-
go z nich sporz¹dzany by³ odmienny akt. Czas ich urodzenia powinien by³ byæ
wpisany bardzo dok³adnie, aby okre�liæ kolejno�æ ich urodzenia. Okre�lenie ko-
lejno�ci zyskiwa³o wielkie znaczenie w kwestiach spadkowych.

Odno�nie do dzieci nie�lubnych powstawa³ donios³y problem odnotowania
nazwisk ich rodziców w aktach urodzenia. KN i KCKP dzieli³ dzieci pozama³¿eñ-
skie na dwie kategorie: dzieci naturalne i pochodz¹ce z cudzo³óstwa lub kazirodz-
twa. Do dzieci pochodz¹cych z cudzo³óstwa zaliczano te, których przynajmniej
jedno z rodziców po³¹czone by³o wêz³ami ma³¿eñskimi z osobami trzecimi.
W latach 1815�1825 w sytuacji dotycz¹cej aktu urodzenia dziecka naturalnego,
imiê i nazwisko jego ojca mog³o byæ wpisane do aktu tylko wówczas, gdy o�wiad-
czenie o naturalnym charakterze dziecka z³o¿y³ ojciec lub � w jego imieniu �
pe³nomocnik. Personalia ojca dziecka pochodz¹cego z cudzo³óstwa lub kazirodz-
twa nie mog³y byæ w ca³ym omawianym okresie wpisane do aktu, choæby nawet
sam ojciec o to zabiega³. Nie mia³o te¿ znaczenia dla urzêdników stanu cywilnego
ewentualne zaprzeczenie mê¿a matki, i¿ dziecko spe³niaj¹ce przes³anki uznania je
za prawe zosta³o przez niego sp³odzone, choæby nawet zaprzeczenia te by³y po-
parte przez matkê. Osoby sporz¹dzaj¹ce akt stanu cywilnego kierowa³y siê zasa-
d¹: Pater est quem nuptiae demonstrat20.

18Islam, judaizm, wyznanie menonickie.
19O aktach stanu cywilnego..., op.cit., s. 99 n.
20D. Dziero¿yñski, Instrukcja..., op.cit., s. 244.
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KCKP zezwala³ na podanie w akcie dotycz¹cym dziecka naturalnego imienia
i nazwiska jego ojca tylko wówczas, gdy ten by³ obecny w momencie sporz¹dza-
nia aktu i w momencie tym uzna³ dziecko za w³asne, co równie¿ podlega³o za-
znaczeniu w akcie urodzenia.

O wymienionych kwestiach w stosunku do matki oba kodeksy milcz¹. Wydaje
siê, ¿e decyzjê o ewentualnym zamieszczaniu imienia i nazwiska matki podejmowa-
³a osoba sporz¹dzaj¹ca akt urodzenia, na podstawie przedstawionego jej o�wiad-
czenia21. Je¿eli poród odby³ siê w obcym domu, w celu ukrycia go przez nieza-
mê¿n¹ matkê, jej personalia (jak i personalia ojca) nie powinny by³y byæ umiesz-
czane w akcie urodzenia, chyba ¿e matka wyrazi³a na to zgodê22.

Odmiennie unormowany zosta³ problem sporz¹dzania aktu urodzenia dziecka
porzuconego (podrzutka). Osoba, która znalaz³a takie dziecko, zobowi¹zana by³a
okazaæ je: wg KN � urzêdnikowi stanu cywilnego, wed³ug KCKP � duchowne-
mu prze³o¿onemu którejkolwiek parafii. Sformu³owanie �duchowny prze³o¿ony
parafii� odnosi³o siê tylko do duchownych chrze�cijañskich23. Nale¿a³o oddaæ
ubranie dziecka, wszystkie znalezione przy nim rzeczy, gdy¿ czêsto mo¿na by³o
na podstawie ich oglêdzin ustaliæ pochodzenie dziecka. Uprawniona osoba, której
okazano dziecko, sporz¹dza³a � na podstawie o�wiadczenia znalazcy, z³o¿onego
w obecno�ci dwóch �wiadków � protokó³ bêd¹cy jednocze�nie aktem urodzenia
podrzutka.

Wspomniany protokó³ zawiera³: 1) imiê, nazwisko, wiek, powo³anie, miejsce
zamieszkania znalazcy oraz innych ewentualnych osób obecnych przy znalezie-
niu dziecka; 2) dok³adny opis miejsca, czasu znalezienia oraz towarzysz¹cych temu
okoliczno�ci; 3) dok³adny opis wygl¹du dziecka z uwzglêdnieniem wszelkich zna-
ków szczególnych oraz dok³adny opis ubrania dziecka i innych rzeczy przy nim
znalezionych; 4) p³eæ i domniemany wiek dziecka; 5) imiona i nazwisko nadane
dziecku; 6) oznaczenie osoby fizycznej, prawnej lub organu w³adzy, której opiece
podrzutek zosta³ powierzony; 7) okre�lenie miejsca przechowania rzeczy znale-
zionych przy dziecku24. Je�li przy podrzutku znaleziony by³ list lub inne zawiado-
mienie o personaliach, podlega³y one wpisaniu w akta urodzenia zgodnie z tre�ci¹
zawiadomienia i obowi¹zuj¹cym prawem. Je�li za� imiê i nazwisko pozostawa³o
do wyboru przez urzêdnika stanu cywilnego, zalecone by³o nadanie nazwiska w for-
mie imienia (!).

Czêsto zdarza³y siê przypadki zgonów noworodków jeszcze przed sporz¹-
dzeniem ich aktów urodzenia. W sytuacjach takich nale¿a³o spisaæ zarówno
akt urodzenia, jak i zgonu. Gdy osobie utrzymuj¹cej rejestry stanu cywilnego
nie okazano dziecka, kiedy jeszcze ¿y³o, osoba ta stwierdza³a w akcie urodze-

21J. K. Wo³owski, Kurs..., op.cit., s. 54; H. Konic, Prawo..., op.cit., s. 88.
22D. Dziero¿yñski, Instrukcja..., op.cit., s. 78; O aktach stanu cywilnego..., op.cit., s. 42.
23H. Konic, Metryki podrzutków w b. zaborze rosyjskim, �Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-

giczny�, r. 6, 1926, z. 4, s. CCXX.
24O aktach stanu cywilnego..., op.cit., s. 44.
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nia, ¿e okazano jej �dzieciê nie¿ywe z oznajmieniem, ¿e ¿ywe na �wiat przy-
sz³o�25.

Na brzegu aktów urodzenia dopisywano wzmianki o ewentualnych pó�niej-
szych aktach uznania dziecka naturalnego, zamieszczanych w ksiêgach stanu cy-
wilnego kolejno, wg daty uznania (je�li uznanie nie zosta³o dokonane w akcie
urodzenia), oraz wnioski o ewentualnych aktach przysposobienia, zamieszczanych
w ksiêgach analogicznym sposobem. Wzmianki te zawiera³y imiona i nazwisko
dziecka, stwierdzenie aktu uznania lub przysposobienia, okre�lenie numeru i daty
uznania lub przysposobienia, okre�lenie numeru strony w ksiêdze stanu cywilne-
go, na której zapisany zosta³ wymieniony akt, datê sporz¹dzenia wzmianki i pod-
pis urzêdnika stanu cywilnego.

Prawo ma³¿eñskie przesz³o w omawianym okresie ewolucjê, której charakte-
rystyczn¹ cech¹ by³o stopniowe wypieranie pierwiastków �wieckich przez wy-
znaniowe. KN uwa¿a³ ma³¿eñstwo za umowê cywiln¹ istniej¹c¹ miêdzy ma³¿on-
kami. KCKP zmienia³ za³o¿enia prawne w tej mierze: cywilna instytucja ma³¿eñ-
stwa zyska³a charakter religijny i zawierana by³a odt¹d w formie religijnej przed
w³a�ciwym duchownym. Za³o¿enia te podtrzyma³ ukaz O zwi¹zku ma³¿eñskim,
tzw. Prawo Ma³¿eñskie (dalej: PM) z 28 III 1836 r.

Wed³ug norm KN akt ma³¿eñstwa zawarty przed urzêdnikiem stanu cywilne-
go nie by³ tylko dowodem zawarcia ma³¿eñstwa, lecz aktem jego zawarcia; mia³
znaczenie nie deklaratywne, lecz konstytutywne. Zasadê tê zmieni³ ca³kowicie
KCKP: ma³¿eñstwo nie mog³o byæ zawarte inaczej, jak wedle przepisów religij-
nych. Cywilny akt ma³¿eñstwa sta³ siê tylko dowodem istnienia zwi¹zku ju¿
zawartego. Równie¿ w przypadku wyznañ niechrze�cijañskich ma³¿eñstwo za-
wierane przed w³a�ciwym duchownym uznawane by³o za wa¿ne tak¿e przez
prawo cywilne, a pó�niejsze spisanie aktu stanu cywilnego przed urzêdnikiem
�wieckim mia³o wy³¹cznie znaczenie deklaratywne. PM podtrzymywa³o tê za-
sadê. Tre�æ aktu ma³¿eñstwa ulega³a zmianom. W latach 1815�1825 okre�lona
by³a przez art. 76 KN, oprócz tre�ci okre�lonych przepisem ogólnym, i obejmo-
wa³a: 1) wzmiankê o pe³noletno�ci b¹d� ma³oletno�ci nowo¿eñców; 2) imiona,
nazwiska, powo³anie i miejsce zamieszkania ich rodziców; 3) zezwolenie rodzi-
ców i dziadków oraz rodziny w przypadkach okre�lonych prawem; 4) tzw. akta
uszanowania, czyli zgodê rodziców nupturientów na zawarcie ma³¿eñstwa, je�li
by³y one dope³nione; 5) zapowiedzi og³aszane w ich miejscach zamieszkania;
6) o�wiadczenie stron o woli zawarcia ze sob¹ ma³¿eñstwa oraz orzeczenie urzêd-
nika stanu cywilnego o zaistnieniu miêdzy nimi ma³¿eñstwa; 7) zeznania �wiad-
ków, czy s¹ krewnymi lub powinowatymi stron oraz linia i stopieñ ich ewentual-
nego powinowactwa lub pokrewieñstwa; 8) o�wiadczenie nupturientów o woli
zawarcia ma³¿eñstwa; 9) o�wiadczenie urzêdnika stanu cywilnego o zawarciu
przez nich ma³¿eñstwa.

25H. Konic, Prawo..., op.cit., s. 91.
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W razie obecno�ci rodziców jednego z nowo¿eñców przy sporz¹dzeniu aktu
ma³¿eñstwa lub obecno�ci pe³nomocnika szczególnego, umocowanego przez nich
zgodnie z prawem, oraz o�wiadczenia przez nich lub przez pe³nomocnika, ¿e z³o¿e-
nie urzêdowego, pisemnego aktu zezwolenia lub uszanowania nie jest konieczne,
osoba sporz¹dzaj¹ca akt ma³¿eñstwa zaznacza³a w nim fakt asystowania rodziców
przy �lubie i udzielonego przez nich ustnie zezwolenia26.

Art. 120 KCKP zmienia³ nieco elementy tre�ci aktu ma³¿eñstwa: 1) wobec
religijnej formy jego zawarcia o�wiadczenie stron o woli zawarcia ma³¿eñstwa
i stosowne o�wiadczenie urzêdnika stanu cywilnego sta³o siê bezprzedmiotowe.
W zamian za to akt ma³¿eñstwa zawiera³ o�wiadczenie duchownego i �wiadków,
¿e ma³¿eñstwo zosta³o zawarte w formie obrzêdu religijnego; 2) gdy wiek m³odej
pary nie pozwala³ na zawarcie ma³¿eñstwa, lecz zosta³a im udzielona dyspensa,
wzmiankê o niej zamieszczano w akcie; 3) w sytuacjach okre�lonych prawem
zamieszczano te¿ wzmiankê o zezwoleniu w³adzy opiekuñczej lub wojskowej; 4)
gdy w zwi¹zek ma³¿eñski wstêpowa³a kobieta, która uprzednio by³a ju¿ mê¿atk¹,
do aktu wpisywano datê rozwi¹zania jej poprzedniego ma³¿eñstwa lub uznania go
za niewa¿ne; 5) wpisywano te¿ o�wiadczenie ma³¿onków, czy zawarli umowê
przed�lubn¹ (intercyzê), czy te¿ nie, a je�li taka umowa zosta³a zawarta, wpisywa-
no datê, miejsce i urz¹d jej zawarcia; 6) artyku³ powy¿szy nie wspomina³ o aktach
uszanowania.

Art. 58 PM z 1836 r. wprowadza³ w tej mierze dalsze zmiany: 1) wspomina³
o zezwoleniu udzielanym przez w³adzê administracyjn¹, gdy ma³¿eñstwo zawie-
rane by³o przez urzêdnika pañstwowego; 2) w przypadku nieog³oszenia zapowie-
dzi wymaga³ zanotowania organu, który udzieli³ dyspensy, oraz datê jej udziele-
nia; 3) wymagania dotycz¹ce kobiet w przesz³o�ci zamê¿nych rozci¹ga³ tak¿e na
mê¿czyzn. PM nie zmienia³o trybu postêpowania przed urzêdnikiem stanu cywil-
nego w przypadku aktu ma³¿eñstwa dotycz¹cego ¯ydów i innych wyznañ nie-
chrze�cijañskich (art. 187).

Gdy ma³¿eñstwo zawiera³a wdowa lub osoba, której poprzednie ma³¿eñstwo
zosta³o rozwi¹zane b¹d� uniewa¿nione, w akcie zapisywano nazwiska, które no-
si³a w poprzednich ma³¿eñstwach, oraz datê ustania poprzednich ma³¿eñstw. Je�li
ma³¿eñstwo poprzedzone by³o trzema zapowiedziami, wymieniano w akcie datê
ka¿dej z nich. Gdy za� udzielano dyspensy (indultu) od og³oszenia wszystkich lub
dwóch z nich, zamieszczeniu w akcie podlega³a szczegó³owa wzmianka o indul-
cie. Przy wszelkich zezwoleniach w³adzy rodzicielskiej, opiekuñczej, wojskowej
lub urzêdniczej wpisywano datê ich udzielenia. Wzmiankowano te¿ o fakcie od-
prawienia ceremonii �lubu przez niew³a�ciwego duchownego za zezwoleniem
w³a�ciwego.

KCKP zawar³ w art. 120 nakaz zamieszczania w akcie ma³¿eñstwa wzmianek
o ewentualnych intercyzach. Brak stosownego wniosku o niej powodowa³ niewa¿-

26D. Dziero¿yñski, Instrukcja..., op.cit., s. 250.
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no�æ intercyzy (art. 208 KCKP). Akt ma³¿eñstwa móg³ te¿ zawieraæ o�wiadczenie
rodziców o uprawnieniu swoich naturalnych dzieci. O�wiadczenie to zawiera³o
datê i miejsce urodzenia dziecka. Na brzegu aktu ma³¿eñstwa zaznaczano wnioski
o ewentualnych aktach wpisywanych do ksiêgi stanu cywilnego, a dotycz¹cych
ma³¿eñstw, np. rozwodów, uniewa¿nieñ, roz³¹czeñ co do sto³u i ³o¿a, wyroków
o ustaniu roz³¹czenia.

Konieczn¹ przes³ank¹ spisania aktu zgonu (zwanego te¿ aktem zej�cia lub ak-
tem �mierci) by³o naoczne przekonanie siê urzêdnika stanu cywilnego o �mierci
cz³owieka. Fakt �mierci stwierdzony by³ naocznie, lecz dla okre�lenia to¿samo�ci
zmar³ego prawo wymaga³o zeznania dwóch osób, w miarê mo¿liwo�ci jego naj-
bli¿szych krewnych lub s¹siadów. Gdy dana osoba zmar³a poza miejscem swoje-
go zamieszkania, o�wiadczenie wiedzy sk³adane by³o przez osobê, w której po-
mieszczeniu nast¹pi³ zgon, oraz drug¹ osobê, która niekoniecznie musia³a byæ krew-
nym zmar³ego (art. 78 KN, 133 KCKP). Tre�æ aktu zgonu obejmowa³a: imiona
i nazwiska oraz wiek, powo³anie i miejsce zamieszkania osoby zmar³ej, a tak¿e
osób zeznaj¹cych, a je�li zeznaj¹cymi byli krewni lub powinowaci denata rów-
nie¿ stopieñ ich pokrewieñstwa. Je¿eli zmar³y pozostawa³ za ¿ycia w zwi¹zku
ma³¿eñskim, zamieszczano te¿ imiê i nazwisko ma³¿onka, niezale¿nie od tego,
czy ten nadal ¿y³. W miarê mo¿liwo�ci ustalenia danych, zamieszczano równie¿
miejsce urodzenia zmar³ego, a tak¿e imiona, nazwiska, powo³anie i miejsce za-
mieszkania jego rodziców (art. 79 KN, 132 KCKP). Zapisywano te¿ datê sporz¹-
dzenia aktu. KCKP wymaga³ dodatkowo podania w akcie dnia i godziny �mierci.

Gdy ma³¿eñstwo zosta³o rozwi¹zane przez rozwód, do aktu wpisywano te¿
dane dotycz¹ce by³ego ma³¿onka. Je�li osoba zmar³a nie zawar³a nigdy zwi¹zku
ma³¿eñskiego, wpisywano wzmiankê o panieñstwie lub kawalerstwie. Miejsce
zamieszkania rodziców zapisywano tylko za ich ¿ycia27.

W odrêbny sposób unormowane zosta³y przypadki sporz¹dzenia aktu zgonu,
gdy �mieræ by³a wynikiem nadzwyczajnych okoliczno�ci: samobójstwa, zabój-
stwa w pojedynku, wykonania wyroku �mierci, gdy �mieræ nast¹pi³a w szpitalu,
przytu³ku, areszcie lub wiêzieniu. Samobójstwo i zabójstwo w pojedynku okre-
�lane by³o jako �mieræ gwa³towna. W przypadku jej zaistnienia lub symptomach
wskazuj¹cych na jej gwa³towny charakter, w³a�ciwy urzêdnik spisywa³ protokó³
o okoliczno�ciach �mierci, stanie cia³a zmar³ego oraz to¿samo�ci denata, czyli
o imionach, nazwisku, wieku, powo³aniu i miejscu zamieszkania. Gdy zgon na-
st¹pi³ na skutek wykonania wyroku �mierci, pisarze s¹dów kryminalnych, w ci¹gu
24 godzin od egzekucji, przesy³ali urzêdnikowi stanu cywilnego w³a�ciwemu dla
jej miejsca konieczne wiadomo�ci do spisania aktu zgonu. Urzêdnik ów sporz¹-
dza³ stosowny akt na podstawie otrzymanych danych (art. 83 KN, 137 KCKP).

W okresie obowi¹zywania KN, gdy �mieræ nast¹pi³a w szpitalach cywilnych
lub wojskowych, w przytu³kach, sierociñcach itp., prze³o¿eni tych placówek lub

27O aktach stanu cywilnego..., op.cit., s. 118.
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inne osoby zarz¹dzaj¹ce zawiadamia³y o niej urzêdnika stanu cywilnego w ci¹gu
24 godzin. Urzêdnik udawa³ siê na miejsce, aby naocznie przekonaæ siê o zgonie
oraz aby spisaæ akt zej�cia na podstawie sk³adanych mu o�wiadczeñ wiedzy. Wy-
ci¹g z aktu przesy³any by³ osobie utrzymuj¹cej rejestry stanu cywilnego w miej-
scu zamieszkania zmar³ej osoby (art. 80 KN).

Analogiczne zasady obowi¹zywa³y w przypadku �mierci w wiêzieniach, aresz-
tach itp., z t¹ jedynie ró¿nic¹, ¿e osoba sporz¹dzaj¹ca akt zgonu zawiadamiana
by³a �natychmiast� (art. 84 KN). KCKP utrzymywa³ powy¿szy tryb postêpowa-
nia, nie precyzuj¹c jednak czasu dopuszczalnego dla zawiadomienia osoby utrzy-
muj¹cej akta stanu cywilnego o fakcie zgonu. Wymaga³ za to notowania potrzeb-
nych danych dotycz¹cych zmar³ego w prowadzonych w danej placówce ksiêgach
administracyjnych. Akt zej�cia spisywany by³ na podstawie tych¿e ksi¹g (art. 134
KCKP).

W ¿adnym akcie zgonu nie okre�lano przyczyny �mierci, bowiem nie prze-
widywa³y tego przepisy kodeksu. Dodatkowo, aby unikn¹æ wszelkich w¹tpliwo-
�ci, art. 85 KN i 138 KCKP zakazywa³y wprost zamieszczania informacji o przy-
czynie �mierci, je�li nast¹pi³a w wyniku samobójstwa, zabójstwa w pojedynku,
wykonania wyroku �mierci, w wiêzieniu lub areszcie. Zakaz ten motywowano
chêci¹ ochrony rodziny przed ujawnieniem wydarzeñ mog¹cych mieæ dla niej
charakter hañbi¹cy28. Znalezienie zw³ok porzuconego dziecka równie¿ skutkowa-
³o sporz¹dzeniem aktu jego zgonu. Akt taki zawiera³ tre�æ analogiczn¹ do ju¿ opi-
sanego protoko³u znalezienia porzuconego, ¿ywego dziecka.

KCKP zawiera³ w art. 135 przepis szczególny, dotycz¹cy aktów zgonów osób
wojskowych: je¿eli wojsko stacjonowa³o poza granicami kraju, spisywany by³ na
podstawie zeznañ 3 �wiadków. Nie istnia³ wówczas obowi¹zek naocznego prze-
konania siê osoby spisuj¹cej akt o �mierci wojskowego. Osoby zeznaj¹ce sk³ada³y
swoje o�wiadczenia wiedzy przed proboszczem lub innym urzêdnikiem stanu cywil-
nego, w³a�ciwym w miejscu zamieszkania osoby zmar³ej. Akt taki zawiera³ tylko
te dane, które znane by³y zeznaj¹cym29.

Przedstawione zasady odnosz¹ce siê do aktów stanu cywilnego przetrwa³y na
ziemiach Królestwa Kongresowego przez ponad 100 lat, podlegaj¹c po 1850 r.
jedynie powierzchownym zmianom. W praktyce sposób ich sporz¹dzania,
sprawdzania oraz korzystania z nich nagminnie odbiega³ od litery prawa, o czym
wspomniano parokrotnie w niniejszej pracy. Na zjawisko to zwraca³ uwagê za-
równo prawodawca30, jak i ówczesna doktryna. Najczêstszym i najwa¿niejszym
rodzajem bezprawnego dzia³ania by³o sporz¹dzanie aktów stanu cywilnego przez
proboszczów w podrêcznych notesach (raptularzach) i przepisywanie ich do reje-
strów w pó�niejszym czasie31. Czêsto nawet wcale nie utrzymywano ksi¹g stanu

28J. K. Wo³owski, Kurs..., op.cit., s. 58.
29H. Konic, Prawo..., op.cit., s. 95.
30Np. w rozp. KRSWiD nr 7267/8 z dn. 18 V 1840 r.; rozp. KRS nr 2660 z dn. 18 V 1842 r.
31O aktach stanu cywilnego..., op.cit.,  s. 13.
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cywilnego, zadowalaj¹c siê metrykami32! Akta wpisywane by³y przez osoby do
tego nieupowa¿nione (wikarych, organistów itp.), podpisywane by³y in blanco,
samowolnie poprawiane przez osoby, które je utrzymywa³y, nie podpisywano
wzmianek do³¹czanych do akt itd. Prowadz¹cy rejestry, wpisuj¹c do nich kilka
aktów jednego dnia, oznaczali datê tylko przy pierwszym z zapisów, a w pozosta-
³ych natomiast stosowali formu³ê �data jak wy¿ej�, co utrudnia³o sporz¹dzanie
ewentualnych wypisów33. Nagminne by³y nie�cis³o�ci w pisowni dat, imion i na-
zwisk.

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego nasili³a siê krytyka powy¿szych
unormowañ. Zarzucano im anachroniczno�æ, niespójno�æ i uci¹¿liwo�æ dla pañ-
stwa34. Obowi¹zywa³y one do 1 I 1946 r., tj. do dnia wej�cia w ¿ycie dekretu Kra-
jowej Rady Narodowej z dn. 25 XI 1945 r. pt. Prawo o aktach stanu cywilnego.

32J. K. Wo³owski, Kurs..., op.cit.,  s. 45.
33O aktach stanu cywilnego..., op.cit., s. 15.
34H. Konic, Prawo..., op.cit., s. 101 n.

Micha³ P a w i ñ s k i, Civil status records (BMD books) in the Kingdom of Poland in the
first half of the 19th c. Upon the establishment of the Kingdom of Poland, commonly referred to
as the Congress Kingdom, legal provisions binding on its territory were those enacted during
the existence of the Warsaw Duchy. Among those provisions, the Napoleon’s Code (NC) was
of fundamental importance for the issues discussed. Another legal act coming from that period,
worth mentioning, was the King’s Decree of 23 February 1809: Official Price List for Secular
and Church Registrars. A new Civil Code of the Kingdom of Poland (CC KP) was enacted on
13 June 1825 and it entered into force as of 1 January 1826. Regulatory acts to the above
mentioned provisions included decisions of the Governor, the Administrative Council, ordi-
nances of government commissions, referred to as rescripts, orders, resolutions, decisions, etc.

Civil status records were drawn up by registrars competent in respect of the place, in which
a given fact emerged, being the requisite to prepare a relevant certificate. The NC did not
specify who was competent to make civil status certificates, leaving this issue to be resolved
under applicable regulatory acts. The aforementioned �Official Price List� became such a regu-
latory act and pursuant to that document (Article 4), church registrars were released from the
execution of actions in conflict with the character of their vocation, such as announcing civil
divorces, publishing the banns and solemnizing marriages contracted between persons previo-
usly divorced under the civil law. Such actions were to be performed by presidents of towns and
mayors. Civil status records of persons of the Jewish faith were usually drawn up by parish-
priests. The situation was similar in the case of persons of other non-Christian faith. Vicars,
apart from keeping civil registers of vital records were also drawing up documents required
under the church law. Both types of documents were totally independent.

The principles connected with civil status records presented in the article survived on the
lands of the Congress Kingdom for over 100 years, undergoing only some superficial modifica-
tions after 1850. In practice, the way they used to be drawn up, verified and used was often not
quite letter-bound, as mentioned several times in the work. Both the legislator and the hitherto
doctrine often paid attention to that phenomenon. Most popular and important illegal activities
consisted in drawing up civil status records by parish-priests in handy notebooks (diaries) to be



219AKTA STANU CYWILNEGO W KRÓLESTWIE POLSKIM W PIERWSZEJ PO£OWIE XIX W.

entered into the register at a later date. Sometimes, resting satisfied with certificates, civil status
registers were not kept at all. Certificates were recorded by unauthorised persons (curates, organi-
sts, etc.), signed in blanco, arbitrarily corrected by persons who were receiving them, notes atta-
ched to the records were not signed, etc. Persons responsible for keeping the registers, while
making several entries on one day, used to specify the date only for the first entry made, with �date
as above� reference in respect to the remaining ones. It significantly hindered making any official
copies later on. Inaccuracies in the spelling of dates, names and surnames were common.

During the two inter-war decades, the above mentioned regulations faced increasing criti-
cism. They were claimed to be outdated, incoherent and burdensome for the State. They rema-
ined binding until 1 January 1946, i.e. until the entry into force of the decree of the Polish
National Council of 25 November 1945, entitled the Law on Civil Status Records.

Micha³ P a w i ñ s k i, Actes d’état civil dans le Royaume de Pologne au cours de la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Après la création du Royaume de Pologne, appelé communément
Pologne du Congrès, y étaient en vigueur les régulations juridiques mises en place ou édictées
au cours de l’existence du Grand-Duché de Varsovie. Parmi celles-ci, le Code Napoléon (ci-
après CN) revêtait une importance capitale pour la problématique soulevée. Un autre acte juri-
dique de cette période qu’il faut rappeler a été le décret royal, en date du 23 II 1809, Taxe de
redevances pour les officiers de l’état civil aussi bien laïcs qu’ecclésiastiques. Le 13 VI 1825
un nouveau Code civil du Royaume de Pologne (ci-après CCRP) a été adopté qui est entré en
vigueur le 1er I 1826. Les actes d’application des susmentionnés étaient constitués de décisions
du gouverneur, de celles du Conseil d’administration ainsi que d’ordonnances des commissions
gouvernementales portant le nom de rescrits, ordonnances, règlements, décisions, etc.

Les actes d�état civil étaient établis par des fonctionnaires compétents pour ce qui est du lieu du
fait étant à l�origine de l�établissement de l�acte donné. Le CN ne définissait pas qui était compétent
pour établir des actes d�état civil en laissant cette question à la décision des actes d�application. En
est devenu un la fameuse taxe de redevances qui stipulait (article 4) que les ecclésiastiques seraient
exemptés d�établissement des actes contraires au caractère de leur vocation, c�est-à-dire de promul-
gation des divorces civils, de la publication des bans ainsi que des actes du mariage civil aux
personnes ayant bénéficié avant d�un divorce civil. Ces actes-là devaient être assumés par les
présidents des villes et les maires. En pratique, les actes d�état civil relatifs aux personnes de
religion judaïque étaient habituellement rédigés par des curés. Il en allait de même des personnes
représentant d�autres confessions non chrétiennes. Les curés, mis à part la tenue des actes d�état
civil, continuaient toujours à rédiger les documents exigés par le droit ecclésiastique. Les deux
types de documents étaient complètement indépendants l�un de l�autre.

Présentés dans l�article, les principes relatifs aux actes d�état civil ont survécu sur les territoires
du Royaume du Congrès pendant plus de 100 ans en subissant, en 1850, des modifications
superficielles uniquement. En pratique, la manière de leur établissement, vérification et l�usage
que l�on en faisait différaient habituellement de la lettre de la loi, ce qu�on n�a pas omis de noter
plus d�une fois dans le présent ouvrage. Ce phénomène était mentionné non seulement par le
législateur, mais aussi par la doctrine de l�époque. Le plus fréquent et le plus sérieux parmi les
actes illégaux consistait à ce que les curés rédigeaient les actes d�état civil dans leurs agendas de
poche (raptularius) et qu�ils les transcrivaient dans les registres plus tard. Souvent, les registres
d�état civil n�étaient même pas tenus et l�on se contentait d�extraits. Les actes étaient établis par des
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personnes qui n�y étaient pas habilitées (vicaires, organistes, etc.), signés in blanco, corrigés
arbitrairement par les personnes qui les possédaient, les annotations jointes aux actes n�étaient pas
signées, etc. Ceux qui tenaient les registres, en y inscrivant plusieurs actes le même jour, ne
mentionnaient la date qu�au premier des enregistrements en se contentant pour les autres de la
formule �date comme ci-dessus�, ce qui rendait difficile la confection d�éventuels extraits.
L�orthographe de dates, prénoms et noms manquait habituellement de précision.

Au cours de la période d’entre-deux-guerres, la critique des pratiques ci-dessus s’est fort inten-
sifiée. On leur reprochait leur caractère anachronique, leur incohérence et leur pénibilité pour l’État.
Elles ont perdu leur validité le 1er I 1946, c’est-à-dire le jour de l’entrée en vigueur du décret du
Conseil de peuple national, en date du 25 XI 1945, Droit portant sur les actes d’état civil.

Ìèõàë Ï à â è í ü ñ ê è, Àêòû ãðàæäàíñêîâî ñîñòîÿíèÿ â Öàðñòâå ïîëüñêîì â ïåðâîé
ïîëîâèíå XIX â. Ïîñëå ñîçäàíèÿ Öàðñòâà ïîëüñêîãî, íà åãî òåððèòîðèè äåéñòâîâàëè çàêîíû
ââåäåííûå èëè èçäàííûå âî âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ Âàðøàâñêîãî ãåðöîãñòâà. Ñðåäè íèõ
êàïèòàëüíîå çíà÷åíèå èìåë Íàïîëåîíîâñêèé êîäåêñ (Íê). Äðóãîé þðèäè÷åñêèé àêò ýòîãî
âðåìåíè, ïðî êîòîðûé ñëåäóåò âñïîìíèòü, ýòî êîðîëåâñêèé ïðèãîâîð îò 23 II 1809 ã. Òàêñà
ïëàò äëÿ ñëóæàùèõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, êàê ìèðñêèõ òàê äóõîâíûõ. 13 VI 1825 ã. áûë
ïðèíÿò íîâûé Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Öàðñòâà ïîëüñêîãî, êîòîðîãî äåéñòâîâàíèå íà÷àëîñü ñ 1 I
1826 ã. Èñïîëíèòåëüíûìè àêòàìè ê âûøåóïîìÿíóòûì ÿâëÿëèñü ðàñïîðÿæåíèÿ íàìåñòíèêà,
ðàñïîðÿæåíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ñîâåòà à òàêæå ðàñïîðÿæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà (ðåñêðèïòû,
óñòàíîâëåíèÿ, ðåøåíèÿ è òä.). Àêòû ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñîñòîâëÿëè ñëóæàùèå èç
ìåñòíîñòè, â êîòîðîé ïîÿâèëñÿ ôàêò � óñëîâèå ñîñòîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà. Íê íå
îïðåäåëÿë, êòî âëàñòåí ñîñòîâëÿòü àêòû ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ýòî îïðåäåëÿëè
èñïîëíèòåëüíûå ïîëîæåíèÿ. Òàêèì ïîëîæåíèåì ÿâèëàñü âûøåóïîìÿíóòàÿ òàêñà ïëàò, ïî
êîòîðîé äóõîâíûå íå áûëè îáÿçàíû èñïîëíÿòü äåéñòâèÿ ïðîòèâíûå èõ ïðèçâàíèþ: îáúÿâëÿòü
ãðàæäàíñêèå ðàçâîäû è ñî÷åòûâàòü áðàêîì ðàíüøå ðàçâåä¸ííûå ëèöà. Òàêèå äåéñòâèÿ
èñïîëíÿëè ïðåçèäåíòû ãîðîäîâ è áóðãîìèñòðû. Àêòû ãðàæäàíñêîâî ñîñòîÿíèÿ ëèö
íåõðèñòèàíñêèõ âåðîèñïîâåäàíèé îáû÷íî ñîñòîâëÿëèñü ïðèõîäñêèìè êñåíäçàìè, êîòîðûå
ñîñòîâëÿëè òàêæå äîêóìåíòû îïðåäåë¸ííûå êîñòåëüíûì çàêîíîì. Îáà âèäû äîêóìåíòîâ áûëè
âïîëíå íåçàâèñèìû äðóã îò äðóãà. Îïèñàíûå â ñòàòüå çàêîíû îòíîñÿùèåñÿ ê àêòàì
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ äåéñòâîâàëè â Öàðñòâå ïîëüñêîì áîëüøå 100 ëåò, òîëüêî ñëåãêà
èçìåíåíû ïîñëå 1850 ã. Íà ïðàêòèêå ýòè àêòû ÷àñòî áûëè ñîñòàâëåíû, ïðîâåðÿíû
è èñïîëüçîâàíû íå ïî çàêîíó. Âíèìàíèå íà ýòî îáðàùàëè êàê çàêîíîäàòåëü òàê è òîãäàøíÿÿ
äîêòðèíà. Ñàìûì ÷àñòûì è âàæíûì âèäîì áåççàêîííîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿëîñü ñîñòîâëÿíèå
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â ïîäðó÷íîé çàïèñíîé êíèæêå è ïîòîì ïåðåïèñûâàíèå èõ
â ðååñòð. Ïðèõîäñêèå êñåíäçû ÷àñòî âåëè ëèøü ìåòðè÷åñêèå âûïèñè âìåñòî êíèã ãðàæäàíñêîâî
ñîñòîÿíèÿ. Àêòû ñîñòîâëÿëè ëèöà íå èìåþùèå ïîëíîìî÷èé, êàê âèêàðèé, îðãàíèñò. Àêòû
áûëè ïîäïèñûâàíû in blanco, ïîëó÷àâøèå èõ ëèöà èñïðàâëÿëè èõ ñâîåâîëüíî, çàìåòêè
ïðèëîæåííûå ê àêòàì íå áûëè ïîäïèñûâàíû. Òå, êòî ñîñòîâëÿë ðååñòðû çàïèñûâàÿ îäíîãî
äíÿ íåñêîëüêî àêòîâ, ñòàâëÿëè äàòó ëèøü ïðè ïåðâîì àêòå, ïîòîì ïèñàëè «äàòà êàê âûøå».
Ýòî îñëîæíÿëî ñîñòàâëÿíèå âûïèñîê. ×àñòî âñòðå÷àþòñÿ íåòî÷íî íàïèñàíû äàòû, èìåíà,
ôàìèëèè. Âî âðåìÿ «äâàäöàòèëåòèÿ» óñèëèëàñü êðèòèêà âûøåóïîìÿíóòûõ ïîðÿäêîâ. Îíè
áûëè àíàõðîíè÷íû, âíóòðåííî ïðîòèâîðå÷íû è îáðåìåíèòåëüíû ãîñóäàðñòâó. Äåéñòâîâàëè
äî 1 I 1946 ã. Òîãäà íà÷àëîñü äåéñòâîâàíèå äåêðåòà Êðàèîâîãî Íàöèîíàëüíîãî Ñîâåòà îò 25 XI
1945 ã. Çàêîí îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
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W ramach realizacji programu �Reconstitution of the Memory of Poland� prze-
bywa³em przez 4 tygodnie (25 IX�20 X 2000) w Wiedniu z drem Micha³em Proks¹,
prowadz¹c kwerendê po�wiêcon¹ polonikom w centralnych archiwach austriackich.

Podczas ubieg³orocznego pobytu ustalono listê zespo³ów (³¹cznie 222), za-
wieraj¹cych materia³y dotycz¹ce Polski w 5 archiwach wiedeñskich: Haus-, Hof-
und Staatsarchiv, Hofkammerarchiv, Finanzarchiv, Kriegsarchiv i Allgemeine Ver-
waltungsarchiv1, i przeprowadzono rejestracjê poloników w dwóch archiwach:
Kriegsarchiv i Allgemeine Verwaltungsarchiv.

W bie¿¹cym roku skoncentrowano pracê na 3 pozosta³ych archiwach: Haus-,
Hof- und Staatsarchiv, Hofkammerarchiv i Finanzarchiv. Rejestracjê poloników
prowadzono za pomoc¹ formularzy dostarczonych przez NDAP w Warszawie
i przygotowanych przez Komisjê Miêdzynarodowej Rady Archiwów na podsta-
wie miêdzynarodowego opisu archiwalnego ISAD (G) i ISAAR (CPF)2.

W Finanzarchiv polonika wyst¹pi³y w 23, natomiast w Hofkammerarchiv
w 13 zespo³ach /podzespo³ach/ seriach.

W zasobie Haus-, Hof- und Staatsarchiv, który omówiony zostanie dok³ad-
niej, materia³y dotycz¹ce Polski zarejestrowano w 9 (na 20) podstawowych gru-
pach zespo³ów3: Reichskanzlei, Staatskanzlei, Akten des Ministerium des

1 J. Gaul, M. Proksa, Polonika w centralnych archiwach wiedeñskich, �Rocznik Historyczno-Archi-
walny�, t. 14, Przemy�l 2000, 233�244.

2 Miêdzynarodowy standard opisu archiwalnego. Czê�æ ogólna ISAD (G). (Norma przyjêta przez Ko-
misjê ad hoc ds. standaryzacji opisów, Sztokholm, Szwecja 21�24 I 1993 r. Wersja koñcowa przyjêta przez
MRA), Warszawa 1995; Miêdzynarodowy standard archiwalnych hase³ wzorcowych cia³ zbiorowych, osób
i rodzin. ISAAR (CPF), oprac. Komisja ad hoc ds. standaryzacji opisów, Pary¿, Francja 15�20 XI 1995 r.
(Wersja koñcowa przyjêta przez MRA), Warszawa 2000.

3 W 1957 r. kwerendê Haus-, Hof- und Staatsarchiv przeprowadzili Janusz Woliñski i Zbigniew Wójcik
(sprawozdanie z tego pobytu: �ród³a do historii Polski w Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu, �Arche-
ion�, t. 28, 1958, s. 131�157. Sprawozdanie zawiera bardzo wiele danych szczegó³owych, gdy¿ autorzy
w wielu wypadkach siêgnêli do konkretnych kartonów i zbadali dok³adnie ich zawarto�æ, podaj¹c komplet-
ny spis dokumentów. Autorzy sprawozdania, ograniczeni brakiem czasu i zakresem problematyki obejmuj¹-
cej ca³o�æ dziejów polskich, nie uwzglêdnili czê�ci wa¿nych zespo³ów z polonikami z lat 1772�1918.
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Äussern, Gesandschafts- und Konsulatsarchiv, Staatenabteilungen, Habsburgisch-
lothringische Familienarchiv. Nachlässe, Kabinettsarchiv, Hofarchive, Lände-
rabteilungen.

W Reichskanzlei, Habsburgisch-lothringische Familienarchiv. Nachlässe,
Länderabteilungen polonika znajduj¹ siê w pojedynczych podzespo³ach, natomiast
w Staatskanzlei, Gesandschafts- und Konsulatsarchiv, Staatenabteilungen, Kabi-
nettsarchiv i Hofarchive w grê wchodzi³o od kilku do kilkunastu podzespo³ów lub
serii (odpowiednio 8, 7, 9, 14, 3). Materia³y zwi¹zane z Polsk¹ najliczniej repre-
zentowane s¹ w aktach Ministerium des Äussern, podzielonym na dwa podzespo-
³y: archiwum polityczne � 16, i administracyjn¹ registraturê � 11 serii/podserii.
£¹cznie zarejestrowano w Haus-, Hof- und Staatsarchiv 71 podzespo³ów/serii/
podserii, zawieraj¹cych materia³y dotycz¹ce spraw polskich.

Do najciekawszych zespo³ów z polonikami w zasobie Haus-, Hof-, und Sta-
atsarchiv nale¿¹:

W Kancelarii Dworskiej (Reichshofkanzlei): podzespó³ mniejsze stany Rzeszy
(kleinere Reichstände) z korespondencj¹ na temat Gdañska z lat 1750�1780.

W Kancelarii Pañstwa (Staatskanzlei): w podzespole korespondencji dyplo-
matycznej (Diplomatische Korrespondenz), w serii Prusy (Preussen) podseria (Col-
lectanea borussica), zawieraj¹ca materia³y dotycz¹ce wcielenia Krakowa do Au-
strii 1846�1848; w podzespole prowincje (Provinzen) serie Galicja i �l¹sk (Gali-
zien, Schlesien) z korespondencj¹ z w³adzami Galicji i �l¹ska; podzespó³ akt do-
tycz¹cych zawieranych traktatów (Verträge betreffende Akten), w tym konwencja
miêdzy Austri¹, Prusami i Rosj¹ w sprawie Ksiêstwa Warszawskiego 1815;
w podzespole patentów (Patente) patenty dla Galicji 1772�1807; w podzespole
wymiany not (Notenwechsel) seria dotycz¹ca korespondencji kancelarii pañstwa
z innymi centralnymi w³adzami, w tym Galicji (Galizische Hofkanzlei) 1774�1802.

W archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Ministerium des Äussern)
przyci¹ga uwagê podzespó³ archiwum politycznego (Politisches Archiv). W serii
akt ogólnych (Allgemeines) podserie: akta tajne (Geheime Akten), a w nich do-
kumenty dotycz¹ce sprawy polskiej w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX w.;
spu�cizna hr. Rechberga (Nachlass Bernhard Graf Rechberg) z aktami na temat
Powstania Styczniowego 1863 r.; Gabinet Ministrów (Kabinett des Ministers) i ma-
teria³y Agenora Go³uchowskiego oraz sprawy galicyjskie z lat I wojny �wiatowej;
podseria dotycz¹ca I wojny �wiatowej (Krieg 1914�1918) przynosi akta z dziejów
orê¿a polskiego, w tym Legionów Polskich oraz dzia³añ politycznych wokó³ spra-
wy polskiej; podserie korespondencji z przedstawicielem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przy Najwy¿szej Komendzie Armii (Korrespondenz mit den Ver-
tretern des Min. d. Äussern beim Armee-Oberkommando und auf den Kriegs-
schauplätzen 1914�1918).

Z innych serii na uwagê zas³uguj¹ korespondencje z ró¿nymi pañstwami, m.in.
Prusami (Preussen), w tym sprawozdania i instrukcje w sprawie polskiej z lat 1849�
�1918; mniejszymi pañstwami niemieckimi (Kleinere Deutsche Staaten), w tym
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archiwum generalnego konsulatu w Lipsku z aktami dotycz¹cymi konspiracji pol-
skiej 1846 r., Francj¹ (Frankreich), Rosji (Russland) z aktami dotycz¹cymi Po-
wstania 1863 r.; akta Biura Prasowego (Pressleitung � Literarisches Bureau), za-
wieraj¹cego polskie materia³y prasowe z lat 1910�1918; akta Biura Informacyj-
nego (Informationsbureau), w tym akta policyjne w sprawie polskiego ruchu
niepodleg³o�ciowego lat 1846�1867; oraz Archiwum Prasowego (Zeitungsarchiv),
dokumentuj¹cego stan sprawy polskiej w latach I wojny �wiatowej.

Drugi wa¿ny podzespó³ w Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych to
Administracyjna Registratura (Administrative Registratur), a w niej liczne serie,
m.in. personalia (Personalia), w tym akta personalne Badeniego, dzia³alno�æ dy-
plomatyczna w Austro-Wêgrzech (Fremde Missionen in der Monarchie), tak¿e na
ziemiach polskich w latach 1880�1918, uchod�ców (Flüchtlinge), tak¿e z czasów
Powstania 1863 r., sprawy karne (Gerichtswesen), w tym prowadzone na ziemiach
polskich 1896�1918, uk³ady graniczne (Grenzverhandlungen � Grenzangele-
genheiten) z Prusami i Rosj¹ w XIX w.

W archiwach ambasad i kosnulatów (Gesandschafts- und Konsulatsarchive):
m.in. ambasada w St. Petersburgu (St. Petersbug Gesandschaft) i liczny materia³
dotycz¹cy Powstania Listopadowego i sprawozdania polityczne z Warszawy 1913/
1914, konsulat w Warszawie (Warschau Konsulat) czy przedstawicielstwo Au-
stro-Wêgier w Warszawie 1915�1918 (Vertretung des MdÄ in Warschau); akta
poselstwa i ambasady Austro-Wêgier w Berlinie (Berlin, Gesandschaftarchiv,
Botschaftarchiv), w tym sprawy Krakowa, Gdañska i polityki pruskiej wobec spra-
wy polskiej 1791�1913; akta poselstwa Austro-Wêgier w Bernie (Bern, Gesand-
schaftarchiv) 1804�1919; akta konsulatu Austro-Wêgier we Wroc³awiu (Breslau,
Konsulatsarchiv), w tym na temat sprawy polskiej 1911�1913; akta poselstwa
Austro-Wêgier w Dre�nie (Dresden, Gesandschaftarchiv), m.in. korespondencja
z w³adzami krajowymi Galicji 1839�1849 i �l¹ska 1840�1848.

W oddzia³ach ró¿nych pañstw (Staatenabteilungen): podzespo³y: Polska (Po-
len) z licznym materia³em z drugiej po³owy XVIII i XIX w., m.in. dotycz¹cym
Ksiêstwa Warszawskiego i Wolnego Miasta Krakowa oraz Rosja (Russland).

W Archiwum Rodziny Habsbursko-Lotaryñskiej (Habsburgischlothringische
Familienarchive. Nachlässe): podzespó³ ksi¹g zbiorowych archiwum domu (Sam-
melbände des Hausarchiv) z aktami galicyjskimi z 1795 r.

W Archiwum Gabinetu (Kabinettsarchiv): podzespo³y cesarza Franciszka II
(Kaiser Franz Akten), zawieraj¹ce materia³y zwi¹zane z Galicj¹ i �l¹skiem z lat
1792�1823; protoko³y z posiedzeñ Komitetu Informacyjnego (Zentralinforma-
tionsprotokolle), m.in. we Lwowie 1838�1845; austriacki Protokó³ Rady Mini-
strów (Österreichische Ministerratsprotokolle), poruszaj¹cy sprawy organizacji
w³adz w Krakowie i Galicji lat 1848�1867; tajne akta, spu�cizna Schwarzenberga
(Geheimakten � Nachlass Schwarzenberg) z korespondencj¹ z Agenorem Go-
³uchowskim z 1851 r.; varia (Varia der Kabinettskanzlei) zawieraj¹ce m.in. spis
pró�b skierowanych do cesarza Franciszka Józefa podczas jego podró¿y do Kra-
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kowa i Galicji w latach 1852�1855; spu�cizny (Nachlässe der Kabinettskanzlei):
Baldacci, Pergen, Pfleger, Zinzendorf, poruszaj¹ce wiele aspektów spraw galicyj-
skich; patenty i okólniki (Patente i Zirkulare), w tym dla Czech i �l¹ska 1782�
�1820, dla Galicji Wschodniej 1780�1818, dla Galicji Zachodniej 1798�1803;
w podzespole Rady Pañstwa (Staatsrat) znajduj¹ siê akta ministra Kolowrata (Mi-
nister Kolowrat Akten), spu�cizna Lacy (Nachlass Lacy) z aktami dotycz¹cymi
rozbiorów Polski, akta Fassbendera (Fassbenderakten) po�wiêcone fundacjom i do-
brom z lat 1801�1804.

W Archiwum Dworskim (Hofarchive): podzespó³ Urzêdu Najwy¿szego Och-
mistrza (Obersthofmeisteramt) z seriami departamentu rachunkowego (Hofrech-
nungsdepartament und Hofzahamt) i ceremonia³u dworskiego (Hofzeremoniell-
departament) z aktami dotycz¹cymi podró¿y cesarzowej El¿biety do Lwowa
w 1817 r. i Opawy w 1820 r. oraz dworskich osobisto�ci do Galicji w 1880 r.

W oddzia³ach krajowych (Länderabteilungen): podzespó³ akt austriackich
(Österreichische Akten), w tym dotycz¹cych Czech i �l¹ska z lat 1758�1796.

Zamkniêcie etapu rejestracji zespo³ów  z aktami dotycz¹cymi ziem polskich
w czasch rozbiorów w centralnych archiwach wiedeñskich bêdzie niepe³ne bez
uwzglêdnienia jeszcze jednego archiwum. Polonika bowiem wystêpuj¹ tak¿e w Ar-
chiv der Republik und Zwischenarchiv. W jego zespo³ach przewa¿aj¹ akta z okre-
zu miêdzywojennego, np. austriackie przedstawicielstwa za granic¹, m.in. Konsu-
lat Honorowy w Bielsku 1929�1938 (Honorkonsulat Bielitz), Konsulat w Gdañ-
sku 1916�1938 (Konsulat Danzig), Konsulat we Lwowie 1922�1923 (Konsulat
Lemberg), Ambasada w Warszawie 1918�1938 (Gesandschaft Warschau). Mate-
ria³y dotycz¹ce Polski wystêpuj¹ tak¿e w zasobie urzêdu kanclerza i jego s³u¿by
prasowej (Bundeskanzleramt, Bundespressedienst) oraz s³u¿by zagranicznej (Bun-
deskanzleramt/Auswärtige Angelegenheiten) z lat 1918�1938. Czê�æ niektórych
zespo³ów �Archiwum Republiki� siêga jednak tak¿e do XIX w. i zawiera materia-
³y dotycz¹ce Galicji, �l¹ska, Krakowa. Wypada wiêc przeprowadziæ kwerendê
w zasobie tego archiwum, aby zakoñczyæ tym samym rejestracjê poloników w cen-
tralnych archiwach wiedeñskich.

Warto te¿ wspomnieæ o innych archiwach w Wiedniu, np. Archiwum Parla-
mentu (Parlamentsarchiv), katolickiej archidiecezji (Erzdiözese Wien), Ko�cio³a
ewangelickiego (Archiv der Evangelische Kirche in Österreich), które posiadaj¹
w swoim zespole materia³y dotycz¹ce spraw polskich.

Po zakoñczeniu rejestracji zespo³ów z polonikami oraz wype³nieniu do nich
formularzy mo¿na postulowaæ przej�cie do trzeciego etapu programu �Odtworze-
nia pamiêci Polski�, tj. wydawnictw �ród³owych. Wyboru najciekawszych doku-
mentów przechowywanych w archiwach wiedeñskich mo¿na dokonaæ w ramach
trzech okresów: 1) Galicji w epoce porozbiorowej 1772�1830; 2) Galicji w epoce
powstañ 1830�1866 i 3) Galicji w dobie autonomii 1867�1914 oraz Wielkiej Wojny
1914�1918.
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Jerzy G a u l, Registration of Polonica at Österreichisches Staatsarchivs. The article di-
scusses the results of the registration of Polonica at the Vienna archives within the frames of the
Programme: „Reconstitution of the Memory of Poland” in 2000. The author presents the results
of queries conducted at three archives: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hofkammerarchiv and
Finanzarchiv. Records were registered with the use of forms provided by the Head Office of
State Archives (NDAP) in Warsaw, prepared by the Committee of the International Council on
Archives on the basis of international archival description standards ISAD (G) and ISAAR
(CPF). At some archives, Polonica are preserved in single fonds, in others – within several or
more than ten subfonds or series, which affected the pace and the process of conducting qu-
eries. Finally, 71 subfonds which included materials regarding Polish affairs were registered.

Jerzy G a u l, Enregistrement des polonica dans les Österreichisches Staatsarchivs. L’ar-
ticle présente les résultats d’enregistrement des polonica en 2000, dans les archives de Vienne,
au cours de la réalisation du programme: „Reconstitution of the Memory of Poland”. L’auteur
fait état des résultats de recherches effectuées dans trois archives: Haus-, Hof- und Staatsarchiv,
Hofkammerarchiv et Finanzarchiv. L’enregistrement a été réalisé à l’aide de formulaire fournis
par la Direction nationale des Archives d’État de Varsovie et préparés par la Commission du
Conseil international des Archives sur la base d’une description d’archives internationale ISAD
(G) et ISAAR (CPF). Dans l’un de ces établissements d’archives, les pièces polonaises se tro-
uvent dans des fonds uniques, dans d’autres – dans plusieurs voire une quinzaine de sous-fonds
ou séries, ce qui n’était pas neutre s’agissant de la rapidité et du mode de réalisation de la
recherche. En définitive, 71 sous-fonds, contenant les matériaux relatives aux affaires polona-
ises, ont pu être enregistrés.

Åæè Ã à ó ë ü, Ðåãèñòðàöèÿ ïîëîíèêîâ â Österreichisches Staatsarchivs. Ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ
ïîäâåäåíèåì èòîãîâ ðåãèñòðàöèè ïîëîíèêîâ â âåíñêèõ àðõèâàõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû �Re-
constitution of the Memory of Poland� â 2000 ã. Àâòîð ïðåäñòàâèë èòîãè àðõèâíûõ ïîèñêîâ
â òðåõ àðõèâàõ: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hofkammerarchiv è Finanzarchiv. Ðåãèñòðàöèÿ
ïðîâåäåíà íà ôîðìóëÿðàõ äîñòàâëåíûõ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèåé ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ
â Âàðøàâå è ïîäãîòîâëåíûõ Ìåæäóíàðîäíîé êîìèññèåþ ñîâåòà àðõèâîâ íà îñíîâå
ìåæäóíàðîäíîé àðõèâíîé îïèñè ISAD (G) è ISAAR (CPF). Îäíè àðõèâû ñîáèðàþò
ïîëîíèêè â îòäåëüíûõ ôîíäàõ, äðóãèå � â íåñêîëüêèõ (èíîãäà áîëüøå äåñÿòè) ôîíäàõ
èëè ñåðèÿõ ôîíäîâ. Ýòî èìåëî âëèÿíèå íà ñêîðîñòü è ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïîèñêîâ.
Â îáùåì ðåãèñòðèðîâàíî 70 ôîíäîâ ñîäåðæàþùèõ ìàòåðèàëû îòíîñÿùèåñÿ ê ïîëüñêèì
äåëàì.
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POLONIKA W BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV WE FREIBURGU

W ramach projektu �Reconstitution of the Memory of Poland� przebywa³em
przez 3 tygodnie (26 III�12 IV 2001) we Freiburgu, prowadz¹c w Bundesarchiv-
-Militärarchiv kwerendê po�wiêcon¹ rejestracji poloników z lat 1772�1918.

Rejestracjê poloników przeprowadzono za pomoc¹ formularzy dostarczonych
przez Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych w Warszawie i przygotowa-
nych przez Komisjê Miêdzynarodowej Rady Archiwów na podstawie miêdzyna-
rodowych standardów opisu archiwalnego:  ISAD (G) i ISAAR (CPF)1.

W Bundesarchiv-Militärarchiv we Freiburgu przechowywane s¹ liczne zespo-
³y, zawieraj¹ce pozosta³o�æ aktow¹ pruskich i niemieckich instytucji i urzêdów
wojskowych: Preussische Armee ab 1867; Norddeutsche und Kaiserliche Marine;
Schutztruppen und Freikorps; Reichswehr; Wehrmacht; Waffen-SS; Nationale
Volksarmee und Grenztruppen der DDR; Bundeswehr; Nachlässe; Archivische
Sammlungen; Karten, Pläne.

Podczas pobytu w MA we Freiburgu przejrza³em nastêpuj¹ce grupy zespo³ów:
Preussische Armee ab 1867; Norddeutsche und Kaiserliche Marine; Wehrmacht;
Nachlässe; Archivische Sammlungen; Karten, Pläne. Polonika wyst¹pi³y w nastê-
puj¹cych grupach zespo³ów (³¹cznie w 63 zespo³ach/podzespo³ach/seriach/podse-
riach):

Preußische Armee ab 1867

W grupie zespo³ów  pruskiej armii po 1867 r. polonika wyst¹pi³y w 53 zespo-
³ach/podzespo³ach/seriach/podseriach (w 14 przejrzanych zespo³ach nie stwier-
dzono poloników):

1 Miêdzynarodowy standard opisu archiwalnego. Czê�æ ogólna ISAD (G). (Norma przyjêta przez Ko-
misjê ad hoc ds. standaryzacji opisów, Sztokholm, Szwecja 21�24 stycznia 1993 r. Wersja koñcowa przyjê-
ta przez Miêdzynarodow¹ Radê Archiwów), Warszawa 1995,  NDAP, COIA przy NDAP; Miêdzynarodowy
standard archiwalnych hase³ wzorcowych ISAAR (CPF). Przygotowany przez Komisjê ad hoc ds. standa-
ryzacji opisów, Pary¿, Francja 15�20 listopada 1995 r. (Wersja koñcowa przyjêta przez Miêdzynarodow¹
Radê Archiwów), Warszawa 2000,  NDAP, COIA.
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Militärkabinett (1866�1918)

Kriegsministerium (1899�1918)
Zentraldepartament:

Ministerialabteilung (1866�1922);
Allgemeines Kriegsdepartament:

Armeeabteilung (1872�1919);
Mobilmachungsabteilungs (1914�1918);

Ingenieur- und Pionier-Abteilung (1865�1919);
Kriegsamtsstellen (1916-1918/1919).

Großer Generalstab (1867�1919)
Großer Generalstab (1866�1914);
Operationsabteilung:

Kriegsverlauf (1914�1918):
Abt. O II a:

Nachweis der Fußartillerie (1915�1918);
Abteilung III b:
Nachrichtenoffizier beim AOK 4 (1914�1918);
Nachrichtenoffizier beim AOK 5 (1914�1918);
Kriegspresseamt:
4. Abteilung (Fremde Festungen) (1907�1914);
Eisenbahnabteilung des Großen Generalstabs:
Mobilmachungsfragen (1880�1914/15);
Ausbau des Eisenbahnnetzes (1879�1918);
Schriftverkehr mit den Linienkomissionen über Militärfahrpläne (1886�

1914 (1919�1920);
Betriebstechnische Angelegenheiten (Rampenbau, Bremsen) und Materia-

lversorgung (1874�1916);
Maschinen- und Wagendispositionen (1881�1914);
Oberste Kommandobehörden:
Chef des Feldeisenbahnwesens (1916�1919).

Oberkommandos (1914�1919)
Heeresgruppen:

Heeresgruppe Linsingen (1915�1917);
Armeeoberkommandos:

Bug-Armee (1915�1916;
Armeeoberkommando Nord (1919);
8. Armee (1914�1918);
9. Armee (1914�1918);
11. Armee (1914�1918);
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Armeegruppen:
Armeegruppe Beseler (1914�1915);

Armeeabteilungen:
Armeeabteilung Woyrsch (1914�1916).

Generalkommanods (1867�1919)
Armeekorps, Gardekorps:

I Armeekorps (1905�1918);
V Armeekorps (1870�1920);
VI Armeekorps (1817�1920);
XX Armeekorps (1914�1919);

Reservekorps:
I Res. Korps (1913�1918);
Gruppen im Korps-Rang (1914�1918).

Stellvertretende Generalkommandos (1917�1919)
I. Gardekorps (1914�1918);
XVII. Armeekorps (1916).

Divisionen (1867�1919)
Reserve-Divisionen:

49. Reserve-Division (1914�1918)

Generalinspektionen und Inspektionen (1899�1918)
Generalinspektion des Militärverkehrswesens (1885�1924).

Formationen der Infanterie (1870�1919):
Brigaden (1870�1918);
Regimenter (1814�1919).

Formationen der Kavallerie (1870�1919)
Regimenter:
Husaren:
Husaren Regiment 16 (1866�1933).

Formationen der Feldartillerie (1870�1919)
Regimenter:
Feldartillerie Regiment 19 (1914�1919).

Formationen der Fussartillerie (1870�1919)
Regimenter:
Fussartlillerie Regiment Nr 6 (1916�1918);
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Bataillone:
Fussartilllerie-Batallione 56 (1914�1918).

Formationen des Ingenieur- und Pionier-Korps (1870�1919)
Ingenieur-Komitee (1881�1918).

Eisenbahntruppen und Eisenbahndienststellen (1886�1895, 1914�1918):
Militäreisenbahndirektion 5 (1915�1919);
Militärgeneraldirektion der Eisenbahnen in Warschau (1916�1918).

Akademien, Schulen, Kadettenanstalten (1867�1918)
Kadettenhäuser und Kadettenanstalten (1895�1910);
Heeres-Schulen (1816�1918).

Gouvernements, Festungen, Kommandanturen, Garnisonen (1868�1918)
Gouvernements:
Gouvernement Thorn (1909�1912;
Festungen (1868�1918);
Kommandanturen (1915�1918);
Artillerie-Schießplätze (1899�1902).

Kaiserlich Generalgouvernement Warschau (1915�1918)
Militärverwaltungen, Militärmissionen:
Militärverwaltung Oberbefehlshaber Ost (1914�1918).

Militärseelsorge (1832�1920)
Katholische Militärseelsorge:
Feldseelsorge (1832�1920).

Norddeutsche und Kaiserliche Marine

Polonika wyst¹pi³y w 5 zespo³ach/podzespo³ach/seriach/podseriach (w 24 przej-
rzanych zespo³ach nie stwierdzono poloników):

Kriegswisenschaftliche Abteilung der Marine (1916�1945)

Dienst- und Kommandostellen der Kaiserlichen Marine im Heimatbereich
(1893�1919)

Marine-Nachrichtenkommissare (1914�1919);
Küstenbezirksämter (1907�1920).
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Küstenschutzverbände der Kaiserlichen Marine (1914�1919)
Schiffssperre (1914�1918).

Marinewerften und Arsenale (1910�1923, 1938�1945)
Kaiserliche Werft Danzig (1852�1920).

Wehrmachtsdienststellen

Polonika wyst¹pi³y w jednym zespole: Oberkommando der Wehrmacht/Amt
Ausland/Abwehr (1921�1945):

Amtsgruppe Abwehr:
Abwehr II:
Geschichte des Geheimdienstes (1864�1918;1930�1942).

Nachläße

Polonika wyst¹pi³y w 3 spu�ciznach (w 2 innych przejrzanych spu�ciznach nie
stwierdzono poloników): Nachlaß Hans Hartwig von Beseler (1870�1967); Na-
chlaß Paul von Beneckendorff und von Hindenburg (1847-1934); Nachlaß Erich
Ludendorff (1915�1919 (�1965).

Archivische Sammlungen

Polonika wystêpuj¹ w 1 kolekcji: Militärgeschichtliche Sammlung (1800�1975).

Karten, Pläne (1576�1975)

Polonika znajduj¹ siê w 1 kolekcji: Deutsche Heereskarte (1882�1945).

Podsumowanie

We Freiburgu znajduj¹ siê polonika z drugiej po³owy XIX i pocz¹tków XX w.
Najwiêcej materia³ów dotycz¹cych historii Polski znajduje siê w grupie zespo³ów
pruskich instytucji i urzêdów wojskowych Preussische Armee ab 1867 w zespo-
³ach: Militärkabinett, Kriegsministerium, Großer Generalstab, Oberkommandos,
Generalkommandos, Gouvernements, Festungen, Kommandanturen, Garnisonen.

Do najciekawszych poloników w Gabinecie Wojennym nale¿¹ m.in. akta do-
tycz¹ce powo³ania Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie i wytyczne pro-
wadzenia spraw s³u¿bowych, tworzenia korpusu w Poznaniu, powo³ania nowej
wojskowej dyrekcji kolei z siedzib¹ w Warszawie 1915 r.

W Oddziale Mobilizacyjnym Ministerstwa Wojny znajduj¹ siê m.in. wskazówki
dla urzêdów i formacji Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie w zwi¹zku z ich
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powo³aniem, przeformowaniem i rozwi¹zaniem w okresie lipiec 1915�wrzesieñ
1918 r. W Oddziale In¿ynierii i Saperów zwracaj¹ uwagê akta dotycz¹ce m.in.
likwidacji umocnieñ w Szczecinie 1870�1873 i w Poznaniu 1892�1900.

W zespole Sztabu Generalnego z lat 1866�1914 s¹ materia³y dotycz¹ce rosyj-
skich umocnieñ nad Narwi¹ i w okolicach Pu³tuska; ocena projektów kolejowych,
szkice i plany z lat 1868�1937, m.in. linii Tarnowiec-Chorzów 1885�1915, Wro-
c³aw-Sobótka-Strzeblów-�widnica 1880�1912, Bojanów-G³ogów 1882�1905,
Wroc³aw Le�nica-Ostrowo 1883�1916.

W aktach Urzêdu Prasy Wojennej (Oddzia³ 4 � Zagraniczne Twierdze) znaj-
duje siê m.in.  wojskowo-geograficzny opis rosyjskiego obszaru granicznego nad
Narwi¹, taktyczna ocena, przegl¹d umocnieñ i mapy okolic Grodna, £om¿y,
Warszawy, P³ocka, Brze�cia, oraz mapy wojenne Wyszkowa, Ostrowia, Broku,
Pu³tuska, Ciechanowa, P³oñska i Makowa (1907�1914).

W aktach podzespo³u Ogólnych Dyspozycji Mobilizacyjnych z lat 1885/86
wystêpuj¹ m.in. materia³y dotycz¹ce Gdañska 1886/87, 1913/14 oraz Katowic
1895/96.

Akta Oddzia³u Rozbudowy Sieci Kolejowej obejmuj¹ m.in. mapy Polski i Prus
Wschodnich, szkice mostów na Wi�le 1911�1916, sprawy kolei ¿elaznych w rejo-
nie twierdz Wroc³aw i G³ogów.

Zwraca te¿ uwagê korespondencja miêdzy Oddzia³em Kolejowym Wielkiego
Sztabu Generalnego i komisjami linii kolejowych we Wroc³awiu i Katowicach
1901�1914, Poznaniu i Gdañsku 1901�1908.

Akta VI korpusu armii zawieraj¹ materia³y dotycz¹ce m.in. Opola 1811�1915,
Raciborza 1823�1916, Rybnika 1833�1848 oraz zarz¹dzenia VI korpusu armii na
Górnym �l¹sku z lat 1919�1920.

W zespole twierdz wystêpuj¹ materia³y dotycz¹ce rozbudowy lub uzupe³nieñ,
regulacji s³u¿by, projektów rozszerzenia i planowania m.in. twierdz we Wroc³a-
wiu, Gdañsku, G³ogowie, Nysie, Poznaniu 1876�1889.

Akta Komendantur dotycz¹ m.in. komendantur w Ko³obrzegu, w Nysie i Szcze-
cinie 1809�1878, w Dêblinie i Suwa³kach 1915�1918.

Zespó³ Generalnego Gubernatorstwa w Warszawie zawiera materia³y, sk³ada-
j¹ce siê g³ównie z odpisów akt przechowywanych, z jednej strony, w Archiwum
G³ównym Akt Dawnych, z drugiej, w innych archiwach niemieckich z lat 1915�
�1918, m.in. dotycz¹ce cywilnej administracji na obszarach Królestwa Polskiego
zajêtych przez wojska niemieckie,  sprawozdania jej szefa v. Kriesa 1915�1918,
raporty Beselera 1915 r., raporty prasowe w jêzyku polskim (8 tomów) 1915�1918,
rozporz¹dzenia i rozkazy: General Gouvernement Warschau 1915�1916, Militär
Gouvernement  P³ock 1915�1916, sprawy wojskowych w³adz i oddzia³ów nie-
mieckich, tworzenia polskiego wojska sierpieñ 1916�wrzesieñ 1918, szkolenia
polskich oddzia³ów 1916�czerwiec 1918, kwestie ¿ydowskiej spo³eczno�ci reli-
gijnej, tworzenia Rady Stanu i Sejmu w Królestwie Polskim, sprawy gospodarcze
i zaopatrzenia.
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Podzespó³ Duszpasterstwa Polowego zawiera archiwalia dotycz¹ce m.in. dzia³al-
no�ci duszpasterskiej na zajêtych obszarach, w tym w Warszawie 1916�1918;
wojskowego duszpasterstwa we Wroc³awiu 1852�1872, w Bydgoszczy 1861�1919,
w Gdañsku 1853�1913, w Elbl¹gu 1833�1843, w Gliwicach 1859�1860, w G³o-
gowie 1889�1914, w Nysie 1852-1871, w Opolu 1860�1864, w Ostródzie 1853�
�1859, w Raciborzu 1860-1868, w Rawiczu 1861�1867, w Poznaniu 1852�1872,
w Stargardzie Pomorskim 1856�1871, w Szczecinie i Nowogardzie 1859�1911,
w S³upsku i S³awnie 1852�1870.

Warto zwróciæ te¿ uwagê na polonika wystêpuj¹ce w zespo³ach pruskiej i nie-
mieckiej marynarki wojennej, m.in. pozosta³o�æ aktow¹ Stoczni Gdañskiej z lat
1852�1920. Zespó³ ten obejmuje akta dotycz¹ce organizacji i funkcjonowania stocz-
ni pañstwowej od pocz¹tkowej industrializacji do czasów niemieckiej polityki
mocarstwowej przy pomocy floty: funkcjonowanie stoczni, podzia³ zadañ i orga-
nizacja, przepisy s³u¿bowe, sprawy personalne, administracja, budynki i urz¹dze-
nia, materia³y, maszyny i statki; zadania stoczni: budowa, wyposa¿enie, utrzyma-
nie i naprawy okrêtów, wyposa¿enie okrêtów w broñ, amunicjê, dzia³a, sprawy
rejsów statków, urz¹dzenia portowe i stoczniowe, tak¿e w �winouj�ciu, dziennik
wojenny stoczni 1914�1918.

W�ród spu�cizn interesuj¹ce s¹ materia³y gen. Hansa Beselera: m.in. dotycz¹-
ce organizacji administracji i rozdzia³u kompetencji Generalnego Gubernatorstwa
w Warszawie (cywilne i wojskowe stanowiska s³u¿bowe) 1915�1918; raporty ge-
neralnego gubernatora Warszawy o politycznej sytuacji w Polsce 1916�1917;
rozbie¿no�ci miêdzy Beselerem i ministerstwem spraw wewnêtrznych oraz ko-
respondencja z najwy¿szym dowództwem wojskowym, ministerstwem wojny,
kanclerzem Rzeszy i pruskim ministerstwem stanu w kwestii polskiej 1915�1918;
sprawy ludno�ci ¿ydowskiej, Ko�cio³a katolickiego, szkó³ wy¿szych 1916�1918;
sprawa polska 1915�1917; mapy dotycz¹ce Polski 1918 r.

W spu�ci�nie gen. Ericha Ludendorffa znajduje siê m.in. rêkopis wspomnieñ
pt. Meine Kriegserinnerungen oraz prywatna korespondencja z gen. p³kiem Hel-
muthem v. Moltke, dotycz¹ca m.in. operacji i wojskowej sytuacji w Prusach
Wschodnich, Polsce i Galicji, jak równie¿ stosunku Ludendorffa do Polskich Le-
gionów (2 I�10 X 1915 r.).

Jerzy G a u l, Polonica at Bundesarchiv–Militärarchiv in Freiburg. The author discusses
the results of the registration of Polonica dated 1772–1918 performed in 2001. The author
presents the list of names of groups of fonds. In Freiburg, Polonica dated from the second half
of the 19th c. and early 20th c. are to be found. The greatest number of materials related to the
Polish history are preserved within the group of fonds of Prussian institutions and military
offices Preussische Armee. Most interesting Polonica comprise, among others, records regar-
ding the establishment of the Governor Generalship in Warsaw and instructions on handling
official affairs, the establishment of the corps in Poznañ, the appointment of a new military
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railway administration with its seat in Warsaw in 1915, archive materials relating to fortifica-
tions, development of railway network, materials regarding Gdañsk and Katowice.

Jerzy G a u l, Polonica dans les Bundesarchiv–Militärarchiv de Freiburg. L’article présen-
te les résultats d’enregistrement des pièces polonaises des années 1772–1918, réalisé en 2001.
L’auteur propose un inventaire des dénominations de groupes de fonds. À Freiburg, l’on retro-
uve les polonica datant de la deuxième moitié du XIXe et des débuts du XXe siècles. Le plus
grand nombre des matériaux concernant l’histoire de la Pologne se trouvent dans le groupe de
fonds des institutions et des administrations prussiennes, Preussische Armee. Parmi les pièces
polonaises les plus intéressantes, il faut mentionner entre autres les actes concernant la création
du Gouvernement général à Varsovie ainsi que les directives concernant le règlement des qu-
estions d’office, la constitution d’un corps à Poznañ, la désignation d’une nouvelle direction
militaire des chemins de fer avec siège à Varsovie, 1915, les pièces d’archives relatives à la
question de la fortification, du développement du réseau ferroviaire, les matériaux concernant
Gdañsk et Katowice.

Åæè Ã à ó ë ü, Ïîëîíèêè â Bundesarchiv�Militärarchiv âî Ôðåéáóðãå. Ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ
èòîãîì ðåãèñòðàöèè ïîëîíèêîâ ñ 1772 ïî 1918 ã., ïðîâåäåííîé â 2001 ã. Àâòîð ïðåäñòàâëÿåò
ñïèñîê íàçâàíèé ãðóïï àðõèâíûõ ôîíäîâ. Âî Ôðåéáóðãå íàõîäÿòñÿ ïîëîíèêè èç âòîðîé
ïîëîâèíû XIX � íà÷àëà XX ââ. Áîëüøèíñòâî ìàòåðèàëîâ îòíîñÿùèõñÿ ê èñòîðèè Ïîëüøè
íàõîäèòñÿ â ôîíäàõ ïðóññêèõ ó÷ðåæäåíèé è âîåííûõ óïðàâëåíèé ïðóññêîé àðìèè. Ñàìûå
èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû îòíîñÿòñÿ ê óñòàíîâëåíèè Ãåíåðàëüíîé ãóáåðíèè â Âàðøàâå à òàêæå
äèðåêòèâû êàñàþùèåñÿ ñëóæåáíûõ äåë, ñîçèäàíèÿ êîðïóñà â Ïîçíàíå, îáðàçîâàíèÿ â 1915
ã. íîâîé âîåííîé æåëåçíîäîðîæíîé äèðåêöèè â Âàðøàâå, ñòðîéñòâà óêðåïëåíèé, ðàçøèðåíèÿ
ñåòè æåëåçíûõ äîðîã, ìàòåðèàëû êàñàþùèåñÿ ãîðîäîâ Ãäàíüñê è Êàòîâèöå.
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REJESTRACJA POLONIKÓW W ODDZIALE BUNDESARCHIV
BERLIN-LICHTERFELDE I GEHEIMES STAATSARCHIV

PREUSSISCHER KULTURBESITZ BERLIN-DAHLEM

W ramach realizacji programu �Reconstitution of the Memory of Poland� od
9 X do 9 XI 2000 r. w Oddziale Bundesarchiv w Berlinie-Lichterfelde oraz w Ge-
heimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem kontynuowa³am rejestracjê poloników w ar-
chiwach niemieckich. Prace prowadzi³am na poziomie inwentarzy, zbieraj¹c naj-
wa¿niejsze dane na temat zespo³ów i zawartych w nich poloników.

Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde

Natrafi³am na ró¿norodne pod wzglêdem tre�ci archiwalia, które dla potrzeb
artyku³u podzieli³am na kilka grup rzeczowych.

Pierwsz¹ stanowi¹ zespo³y zawieraj¹ce dokumentacjê dotycz¹c¹ gospodarki
i przemys³u. W zespole (sygn. R 11) Deutscher Industrie- und Handelstag/Reich-
swirtschaftskammer, 1921�1945, ok. 32 m.b., 2177 j.a., zachowa³y siê pojedyn-
cze tomy obejmuj¹ce nastêpuj¹ce zagadnienia: wykszta³cenie zawodowe na wcie-
lonych terenach wschodnich; wytyczne z lat 1940�1942 w sprawie przyuczania
Polaków (nr 1108-1109); nabywanie obywatelstwa Rzeszy przez dawnych oby-
wateli Wolnego Miasta Gdañska i Polski (nr 1110); si³a robocza, ¿ydowski rynek
pracy w Generalnej Guberni (dalej: GG) (druk z 1941 r.) (nr 1220); niemieckie
izby handlowe na terenie Polski oraz GG 1924�1944 (nr 1259); kontrola statutów
i bud¿etów okrêgowych izb gospodarczych z Okrêgu Gdañsk-Prusy Zach. (nr
1919), Kraju Warty w Poznaniu oraz jej oddzia³ów zamiejscowych w Inowroc³a-
wiu i £odzi (nr 1944); kontrole sprawozdañ finansowych okrêgowych izb prze-
mys³owo-handlowych w Okrêgu Gdañsk�Prusy Zach. (nr 1713�1714), na Gór-
nym �l¹sku w Katowicach, w oddziale zamiejscowym w Sosnowcu (nr 1803) oraz
izby przemys³owo-handlowej w £odzi (nr 1828); Reichsgruppe Industrie � kon-
trola po³o¿enia finansowego przemys³u tekstylnego i odzie¿owego w Kraju War-
ty/£ód� (nr 1976).
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Polonika dotycz¹ce przemys³u zawiera równie¿ grupa zespo³ów oznaczona
sygnatur¹ R 10, z³o¿ona z akt zrzeszeñ stanowi¹cych formê korporacji grupuj¹-
cych bran¿owo zak³ady, przedsiêbiorstwa i kopalnie zajmuj¹ce siê wydobyciem
i produkcj¹ na najwa¿niejszych odcinkach produkcji wojennej. Zrzeszenia znaj-
dowa³y siê pod nadzorem ministra gospodarki Rzeszy i zajmowa³y siê przede
wszystkim kontrol¹ i nadzorem produkcji, rynków zbytu i cen.

(sygn. R 10 IV) Reichsvereinigung Textilveredelung (1935�1941) 1942�1945;
5 m.b., 115 j.a. Korespondencja ze zwi¹zkami farbiarni, dekatyzacji i apretury
w £odzi z lat 1940�1943 (nr 46), z oddzia³em zamiejscowym Fachgruppe Texti-
lveredelung w £odzi (nr 80), z farbiarni¹ Bogopolsky-Sehma z lat 1938�1943 (nr
106); ankieta zawieraj¹ca przegl¹d zak³adów uszlachetniania materia³ów w £odzi
i okolicy z 1940 r. (nr 84).

(sygn. R 10 I) Reichsvereinigung Bastfaser (1937�1941) 1942�1945 (�1946);
5,5 m.b., 173 j.a. Sprawozdania pokontrolne firmy Flachsröste Wartheland AG,
Waidschütz 1944 (nr 26); raporty z punktów skupu lnu i s³omy lnianej dotycz¹ce
dostaw i zatrudnienia w Kraju Warty 1941�1944 (nr 37); sprawy regulacji cen
w Kraju Warty i GG (nr 44); uprawa lnu w obwodzie bia³ostockim i GG (sygn.
47); uprawa konopi w krajach okupowanych i w GG w latach 1943-1944 (sygn.
56), próby z upraw¹ innych ro�lin w³óknistych, w tym uprawa ro�lin trzcinowa-
tych i pokrzywy w Kraju Warty (nr 73), skargi na polskich hodowców lnu z Re-
jencji Ciechanowskiej (nr 89).

(sygn. R 10 II) Reichsvereinigung Chemische Fasern (1941�1944), 10 j.a. Ze-
stawienia spisane w oparciu o miesiêczne sprawozdania producentów jedwabiu
sztucznego i w³ókna celulozowego w Kraju Warty i GG 1940�1942 (sygn. 5�9).

(sygn. R 10 III) Reichsvereinigung Eisen (1939�1941) 1942�1945; 2,2 m.b.,
179 j.a. Sprawozdania statystyczne dotycz¹ce hutnictwa i odlewni, m.in. w GG
1941�1942 (nr 3); sprawa rozci¹gniêcia kompetencji Zrzeszenia ¯elaza na Pro-
tektorat Czech i Moraw i GG 1942�1944 (nr 37), zatrudnianie jeñców oraz si³y
roboczej z zagranicy.

(sygn. R 10 V) Kalisyndikat, 1910�1945 (-1947) ponad 123 j.a. II. akta Ka-
liprüfungsstelle � sprawozdania z kopalni soli w Inowroc³awiu z lat 1939�1944;
wznowienie i wyniki produkcji oraz sprzeda¿ w dawnych polskich kopalniach soli
Ka³usz, Stebnik i Ho³yñ w Galicji Wschodniej i GG w latach 1941�1944; V. Kali-
syndikat G.m.b.H.: korespondencja z Reichstelle für Kali und Salz oraz z firmami
zagranicznymi, w tym akta dotycz¹ce wspó³pracy ze Spó³k¹ Akcyjn¹ Eksploata-
cji Soli Potasowych we Lwowie dotycz¹ce zbytu, cen, importu z Polski do Nie-
miec w latach 1936�1939, �mierci prezesa Adama Podoskiego i objêcie po nim
stanowiska przez dyrektora generalnego Ludwika Brzozowskiego 1938/1939, do-
kumentacja likwidacji Spó³ki Akcyjnej Eksploatacji Soli Potasowych we Lwowie
styczeñ�kwiecieñ 1940 r. (nr 112�114).

(sygn. R 10 VI) Gemeinschaft Schuhe [1939�1941�] 1942�1945, 1,1 m.b., 99
j.a. Plany produkcji z podzia³em na okrêgi ³¹cznie z terenami wcielonymi i oku-
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powanymi przez III Rzeszê, w tym przemys³ skórzany w GG, sprawozdanie z pod-
ró¿y s³u¿bowej do Krakowa w dniach 7�11 IX 1943 r. (nr 59), inwentaryzacja
fabryki obuwia WASA w Poznaniu (nr 89).

(sygn. R 10 VIII) Reichsvereinigung Kohle (1936�1941) 1942�1945,143 j.a. I)
akta ogólne, sprawozdania z Górnego �l¹ska z 1942 r., statystyki; II) zaopatrzenie
w wêgiel i gaz gospodarki zbrojeniowej; III) gospodarka wêglem i koksem na
Górnym �l¹sku, petrolkoks w GG (nr 35, 40�42); IV), si³a robocza, obcokrajow-
cy, jeñcy wojenni, zatrudnienie polskich robotników budowlanych w kopalniach
w 1943 r (nr 53), zatrudnienie Ukraiñców 1943 r. � Iwan-Program; V) transport,
wspó³praca z kolej¹ na Górnym �l¹sku (nr 60), transport wodny na Renie i Odrze;
XII) dokumentacja Oberschlesische Steinkohlen-Syndikat GmbH w Gliwicach,
zestawienia statystyczne z wydobycia wêgla w nastêpuj¹cych rewirach: Wschod-
ni i Zachodni Górny �l¹sk, D¹browa Górnicza, Karwiny, Kraków z lat 1939�1942
oraz plany wydobycia do roku 1945 (nr 110�134).

(sygn. R 10 X) Verkaufsgemeinschaft Sanitärkeramik (1905�) 1932�1945, 95
j.a. Korespondencja z firmami, w tym z zak³adami ceramicznymi z Józefowa 1939�
�1942 i A. Czarniecki & Co z W³oc³awka z lat 1939�1940 (nr 83�84).

(sygn. R 10 XI) Verband technisch-keramischer Fabriken, 1919�1945, 122 j.a.
Dostawy porcelany (izolatorów) do GG w listopadzie 1941 r. (sygn. 52).

(sygn. R 12 I) Reichsgruppe Industrie, Teil I (1930�) 1934�1945, 155 j.a. Obej-
muje nieliczne akta dotycz¹ce likwidacji struktur organizacyjnych Reichsgruppe
Industrie w GG w 1944 (nr 10); Wigru � przemys³ obróbki drewna w 1944 r., od-
dzia³y w Kraju Warty (Inowroc³aw i £ód�), okólniki i statystyka (nr 72 i 82).

(sygn. R 12 II) Reichsgruppe Energiewirtschaft (1921,1924) 1934�1945, 838
j.a. Dzia³ energetyka zawiera m.in. dokumentacjê przedsiêwziêæ budowlanych,
w tym sprawy elektryfikacji okrêgów Gdañsk-Prusy Zachodnie i Kraju Warty, li-
nie Poznañ�Barcin; Poznañ�Gorzów Wlkp (nr 55 i 89), transformatorownie
w Starogardzie Gdañskim, Pelplinie, przewody na linii Groddeck-Gdynia-Raths-
dorf-Starogard Gdañski (nr 90), transformatorownie Czersk i Grudzi¹dz, linie
Rathsdorf-Czersk Groddeck-Grudzi¹dz, elektrownie w Bydgoszczy, Gdyni (nr 90�
�91), sprawy budowlane obiektów w Gliwicach, elektrowni w Chorzowie
i Szombierkach, w Grod�cu i Bêdzinie, w Sosnowcu (nr 169, 175, 197, 220, 221),
przedsiêbiorstwo miejskie (Stadtwerke Kalisch) w Kaliszu, w tym 20 fotografii
elektrowni w Kaliszu (nr 238); gospodarka energetyczna skojarzona, schematy
po³¹czeñ, sprawozdania pokontrolne, w tym akta pojedynczych firm z terenów
wcielonych do Rzeszy.

Gazownictwo: przedsiêwziêcia budowlane alfabetycznie wg firm, w tym
przedsiêbiorstwa miejskie (gazownie) w Bydgoszczy, Gdañsku i Gdyni (nr 495,
503), 12 przedsiêbiorstw gazowych z po³udniowej czê�ci Rejencji Poznañskiej
(nr 511), gazownie w Jarocinie (nr 618), Krakowie (nr 641), Kruszwicy (nr 646),
Ostrowie Wlkp. (nr 717), Poznaniu (nr 727), Rawiczu (nr 736), Strzelnie (nr 782),
Toruniu (nr 793), Ciechanowie (nr 829).
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Pojedyncze polonika znajduj¹ siê w zespole (R 3) Reichsministerium für
Rüstung und Kriegsproduktion 1939�1945 (�1946), 4389 j.a. G³ównym zada-
niem tego ministerstwa by³o zespalanie wszystkich placówek Wehrmachtu, go-
spodarki i administracji w Rzeszy i GG celem zwiêkszenia produkcji broni i amu-
nicji. Czê�æ pierwsza (R 3) Band I 1939�1945 (�1946), ca 395 j.a., zawiera
teczki w sprawie gospodarowania stal¹ w GG w 1944 r. (nr 193) i zakupu oraz
sk³adowania ro�lin oleistych w Kraju Warty (nr 230). W nastêpnej czê�ci (R 3)
Ministerbüro Speer, Band 2, 1940�1945 (�1946, 1948), ok. 640 j.a., znajduje siê
memoria³ dotycz¹cy magistrali kolejowej Opole-£ód�-Gdynia (nr 1532); kore-
spondencja z gaulajterem Kraju Warty Arturem Greiserem (nr 1581), Hansem
Frankiem w GG (nr 1578) oraz Schindlerem inspektorem ds. uzbrojenia w GG
(nr 1579); sprawa skarbu ko�cielnego w Pelplinie (nr 1594). W dziale (R 3)
Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion US Rückgabe Band 3
1939�1945 znajduj¹ siê nastêpuj¹ce tomy: zakup fabryki ko³o Warszawy Abran-
tanski & Co. Rembertów przez Illiesco Industrie GmbH Warszawa; Urz¹d Po-
wierniczy � rekwizycje w GG (nr 420); sprawozdanie z rozdzia³u zleceñ dla za-
k³adów w GG 1940�1944 (nr 506); akta grup okrêgowych Komisji Gospodarki
Skórzanej z Górnego �l¹ska i w Kraju Warty (nr 3239�3240); akta Urzêdu Pla-
nowania, w tym produkcja i zaopatrzenie sektora w³ókienniczego w obwodzie
bia³ostockim (nr 3267). Na ostatni¹ czê�æ (R 3) Reichsministerium für Rüstung
und Kriegsproduktion Imperial War Museum London � US Rückgabe Band 4,
1939�1945 sk³adaj¹ siê: akta G³ównej Komisji ds. Uzbrojenia Samolotów, akta
sztabowe, wspó³praca z ró¿nymi firmami, w tym dzia³alno�æ firmy Focke Wulf
na Górnym �l¹sku i jej filii w Poznaniu 1945 r. (nr 3061, 3095); przedwojenne
wyniki badañ i pomiarów Aerodynamicznego Instytutu Politechniki Warszaw-
skiej, prace polskich in¿ynierów J. Wysockiego i J. Bukowskiego z lat 1932�
�1935 dotycz¹ce op³ywu powietrza i zachowania skrzyde³, �migie³ itp. (nr 3153,
3154); akta grupy ds. w³ókien oraz surowców, w tym sprawozdania z Zellgarn
AG z £odzi 1942�1944, nak³ady, produkcja oraz sprawozdania z Flachswerke
Wartheland AG z 1944 r. (nr 1898), planowanie, produkcja i gospodarowanie
olejami i rop¹ naftow¹ na Górnym �l¹sku, GG i w Galicji w latach 1942�1944
(nr 1873, 1933).

(sygn. R 8140) Textil AG, N. Eitingon & Co. Lodz (W³ókiennicza Spó³ka Ak-
cyjna N. Eitingon i Ska w £odzi), 1915�1920, 1930�1945, 15 j.a. Fabryka mate-
ria³ów jedwabnych Zartner & Co (wcze�niej Georg Zarnowski & Co.) w £odzi,
sprawy finansowe, podatki, sprawozdania, umowy, kapita³, udzia³y obywatela
francuskiego Henry Bonvalett z Pary¿a w fabryce Zartner, sprawy wierzytelno-
�ci; u¿ycie maszyn rolniczych w Polsce; dokumentacja podporucznika Krause z cza-
sów I wojny �wiatowej.

Przedstawione poni¿ej grupy zespo³ów zawieraj¹ archiwalia urzêdów oraz 
zrzeszeñ reprezentuj¹cych takie bran¿e, jak rolnictwo, le�nictwo i rybo³ówstwo
w III Rzeszy. S¹ to kolejno (sygn. R 16) Reichsnährstand (Stan ¯ywicieli Rze-
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szy), (sygn. R 17) zrzeszenia dzia³aj¹ce przy Urzêdzie Administracyjnym Stanu
¯ywicieli Rzeszy oraz (sygn. R 15) urzêdy podlegaj¹ce Ministerstwu Wy¿ywie-
nia i Rolnictwa Rzeszy.

(sygn. R 16) Reichsnährstand, 1933�1945 (�1954�1955), 1728 j.a., utworzo-
ny zosta³ 13 wrze�nia 1933 r. jako organizacja afiliowana wszystkich grup za-
wodowych rolnictwa, le�nictwa, zak³adów przetwórczych oraz handlowców p³o-
dów rolnych i ich przetworów. Obok akt organizacyjnych i prawnych w zespole
tym znajduj¹ siê akta personalne osób oddelegowanych na tereny wcielone i oku-
powane, zatrudnianie volksdeutschów, przesiedleñców i Polaków w s³u¿bie pu-
blicznej 1939�1944, poprawki dotycz¹ce osób wpisywanych na niemieck¹ listê
narodowo�ciow¹ 1944 (nr 54�55); zatrudnianie ¯ydów i Polaków w rolnictwie
i przetwórstwie, opieka nad nimi i ich po³o¿enie prawne 1941�1944 (nr 136,
167, 174), taryfy dla Polaków zatrudnianych w rolnictwie (nr 183) oraz spra-
wozdania statystyczne zestawione na podstawie danych Urzêdu Statystycznego
Rzeszy zawieraj¹ce informacjê na temat liczby mieszkañców, obszaru upraw,
wysoko�ci plonów, pog³owia byd³a, produkcji mleka i przetworów, u¿ycia ma-
szyn itp. w poszczególnych powiatach (Kreisbauernschaft) dane te zestawione
s¹ wg okrêgów Rzeszy, w tym Okrêg Gdañsk-Prusy Zachodnie z licznymi po-
wiatami Rejencji Gdañskiej, Kwidzyñskiej (nr 252�269) i Bydgoskiej (nr 270�
�276), Okrêg Górny �l¹sk powiaty Rejencji Katowickiej, Okrêg Kraju Warty
powiaty Rejencji Inowroc³awskiej (nr 278�289), £ódzkiej (nr 290�298) i Po-
znañskiej (nr 299�315).

Grupê zespo³ów (sygn. R 15) tworz¹ akta urzêdów (Reichsstelle) dzia³aj¹cych
przy Ministerstwie Wy¿ywienia i Rolnictwa Rzeszy. Do ich g³ównych zadañ na-
le¿a³a kontrola handlu p³odami rolnymi i ich przetworami, regulacja cen oraz zby-
tu zgodnie z polityk¹ III Rzeszy. Pojedyncze polonika zawieraj¹ nastêpuj¹ce ze-
spo³y z tej grupy:

(sygn. R 15 III) Reichsstelle für Fische, 1941�1945 (�1946�1951,1958), 19 j.a.
Eksport karpi z GG i Wêgier 1943�1944 (nr 7).
(sygn. R 15 IV) Reichsstelle für Garten- und Weinbauerzeugnisse, 1936�1945

(�1946�1955), 176 j.a. Gospodarowanie dewizami w stosunku do ró¿nych kra-
jów, w tym Polski i GG (nr 14, 14 k, 14q); tranzyt jagód z Polski do Anglii przez
Niemcy w latach 1938�1939 (nr 53).

(sygn. R 15 V) Reichsstelle für Milcherzeugnisse, Öle und Fette, 1933�1945
(�1946�1965), 455 j.a. Dewizy oraz wymiana towarowa z Wolnym Miastem Gdañ-
skiem i Polsk¹ 1937�1939, w tym sprawozdanie o stanie zaopatrzenia w Polsce
i strukturze polskiego rolnictwa (nr 26), gospodarka olejami i t³uszczami na zie-
miach wcielonych i w GG 1939�1945 (nr 56).

(sygn. R 15 VII) Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirt-
schaftliche Erzeugnisse (1914�) 1933�1945, 2476 j.a. Struktury organizacyjne
urzêdów i spó³ek ds. zbó¿ na terenach okupowanych i w GG 1939�1942 (nr 54);
dostawy zbo¿a w GG 1943�1944 (nr 680, 1059), reklamacja w sprawie zaginiêcia
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dwóch wagonów we Wschodniej Dyrekcji Kolei Kraków 1944 (nr 1618), obrót
dewizami w GG 1939�1943 (nr 1531); korespondencja z oddzia³em zamiejsco-
wym w Poznaniu 1940�1942 (nr 2312).

Grupa zespo³ów (sygn. R 17) obejmuje akta zrzeszeñ dzia³aj¹cych na zasadzie
korporacji zrzeszaj¹cych poszczególnych wytwórców i przetwórców p³odów rol-
nych oraz handlowców. Zrzeszenia zajmowa³y siê przede wszystkim regulowa-
niem kwestii produkcji, zbytu i cen zgodnie z wytycznymi pañstwa.

(sygn. R 17 I) Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft (1924�)
1935�1945 (�1946�1967), 479 j.a. Bilanse z podzia³em na landy, w tym Gdañsk�
Prusy Zachodnie 1936�1945 (nr 62), Kraj Warty 1940�1944 (nr 79); zak³adanie
placówek zrzeszenia w Krakowie, Kraju Warty, Okrêgu Gdañsku�Prusach Zach.;
korespondencja z rozmaitymi Zwi¹zkami Gospodarki Ogrodniczej z Okrêgu
Gdañsk-Prusy Zach. (nr 137) i Kraju Warty (nr 141), korespondencja z Komisa-
rzem Rzeszy do spraw Umacniania Niemczyzny w Katowicach 1940�1944 (nr
142), korespondencja dotycz¹ca plonów, uprawy tytoniu w okolicach Grodna i Bia-
³egostoku 1941�1942 (nr 136), zestawienia dotycz¹ce wymiany towarowej (eks-
portu i importu) od 1936 r., np. z Polsk¹; rejonowe punkty dostaw, w tym w Pru-
sach Zach. (nr 382, 388), Poznaniu, Kaliszu, £odzi i Lesznie (nr 374�375).

(sygn. R 17 II) Hauptvereinigung der deutschen Milch-, Fett- und Eierwirtschaft
(1908, 1917�) 1933�1945 (�1946�1954), 2217 j.a. Okólniki i sprawy finansowe
Zrzeszenia i zwi¹zków gospodarczych dzia³aj¹cych w Prusach Zach. i Kraju Warty;
akta dotycz¹ce produkcji i przetwórstwa mleka, planowanie, kierowanie skupem
i przetwórstwem; mleczarnie, nadzór nad produkcj¹ i jako�ci¹ wyrobów mlecznych
w okrêgach Gdañsk-Prusy Zach. i Kraju Warty (nr 852, 628, 201), korespondencja
z Rz¹dem GG (nr 186); akta dotycz¹ce produkcji i przetwórstwa oleju w Rzeszy,
korespondencja ze zwi¹zkami gospodarczymi w Okrêgu Gdañsk-Prusy Zach. i Kraju
Warty (nr 362,382) oraz z firmami i olejarniami w: Koninie 1940�1943 (nr 413),
Toruniu 1940�1943 (nr 415), Kaliszu 1940�1944 (nr 417), £odzi 1941�1944
(nr 417), Warszawie (Franz Woyton) 1940�1941 (nr 431), projekt olejarni w Lubli-
nie 1941�1942 (nr 433), sprawozdania z po³o¿enia przemys³u olejowego i plany
budowy nowych zak³adów w GG (nr 434); przetwórstwo t³uszczy zwierzêcych w Kra-
ju Warty i Okrêgu Gdañsk-Prusy Zach. (nr 481, 489); akta dotycz¹ce spraw regula-
cji sprzeda¿y, cen, zasad rozdzia³u i transportu w Rzeszy oraz na ziemiach wcielo-
nych i GG (np. nr 1339�1340, 1412, 1539, 1556, 1597, 1611, 1721); akta w sprawie
produkcji i przetwórstwa jaj, drobiu i miodu, ceny i zapotrzebowanie w Kraju War-
ty i Prusach Zach. (nr 1895, 1912, 1915 i inne).

(sygn. R 17 III) Hauptvereinigung der deutschen Fischwirtschaft (1934�1935�)
1937�1945 (�1946), 306 j.a. Zaopatrzenie w ryby w Kraju Warty i Okrêgu Gdañsk-
Prusy Zach. oraz dostawy �ledzi solonych dla GG (nr 41, 152); rybo³ówstwo na wo-
dach �ródl¹dowych, stawy hodowlane, wyniki po³owów w Kraju Warty i w GG 1944�
�1945, hodowla pstr¹gów (nr 20), lista gospodarstw stawowych w Kraju Warty 1943�
�1945 (nr 144); karpie z GG 1943�1944 (nr 22); ch³odnia w Gdyni 1944 (nr 105).



240 KATARZYNA KOMSTA

(sygn. R 17 VI) Hauptvereinigung der deutschen Getreide- und Futtermittel-
wirtschaft, 1934�1945 (�1946), 397 j.a. Zbiór wycinków prasowych dotycz¹cych
uprawy zbó¿ w Polsce (¿niwa, zapasy, import i eksport, c³a, produkcja m¹ki i chleba
w Polsce latach 1934�1939) (nr 29�33); dostawy zbo¿a chlebowego oraz miêsa
dla GG 1942 r. (nr 169).

(R 17 VIII) Hauptvereinigung der deutschen Brauwirtschaft, 1935�1945 (�1946�
�1950), 85 j.a. Utworzenie oddzia³ów zamiejscowych zwi¹zków gospodarki
browarniczej w Gdañsku i w Poznaniu 1939�1944 (nr 42).

Spraw rolnictwa i le�nictwa dotyczy równie¿ zespó³ (sygn. R 8026) Schlesi-
scher Landbund und andere landwirtschaftliche Organisationen und Institutionen
in der Wojewodschaft Schlesien, 1922�1939, 0,4 m.b., 37 j.a., na który sk³adaj¹
siê akta Zwi¹zku Ziemian �l¹skich oraz innych organizacji o charakterze rolni-
czym z terenu �l¹ska. I. Zwi¹zek Ziemian �l¹skich statuty 1922�1938, posiedze-
nia zarz¹du 1934�1939, m.in. statut Ch³opskiej Kasy w Katowicach ok. 1938;
polskie rolnictwo 1925�1935, gie³da towarowa w Katowicach 1930�1933, mie-
siêcznik �Przemys³ Rolny� nr 4 z 1939 r., II. akta Zwi¹zku Pracodawców Le�nych
i Rolnych Województwa �l¹skiego, w tym taryfy wynagrodzeñ 1924�1933; III.
Stowarzyszenie M³odych Polaków statut z 1938 i protoko³y z lat 1930�1937; IV.
Zwi¹zek Niemieckich Rolników na Górnym �l¹sku (Polskim), zjazdy generalne
1924�1926, 1935, posiedzenia zarz¹du 1932�1939, organizacja i dzia³alno�æ Zwi¹z-
ku Dostawców z Katowic 1922�1927, ustawa o reformie agrarnej na Górnym �l¹-
sku 1924�1925, uruchomienie cukrowni na Górnym �l¹sku 1925�1927; V. Towa-
rzystwo Hodowców Byd³a Rasowego w województwie �l¹skim � akta personalne
dr Ernsta Schöneich 1928�1931; VI. �l¹ska Izba Rolnicza, korespondencja i pro-
toko³y 1931�1935; VII. Zwi¹zek Producentów Mleka, za³o¿enie Zwi¹zku na Gór-
nym �l¹sku, ceny mleka, uruchamianie mleczarni, w tym w Katowicach 1930�
�1931, 1935�1936; VIII. Zrzeszenie Posiadaczy Ziemskich na �l¹sku, wycinki
prasowe w sprawie reformy agrarnej w Polsce 1935�1939; IX. Zwi¹zek Produ-
centów Buraków, umowa z cukrowni¹ Chybie 1936�1937; X. Zwi¹zek W³a�ci-
cieli Lasów, statut 1937, lista cz³onków 1933/1939.

Kolejna grupa zespo³ów (sygn. R 137) zawiera liczne polonika z zakresu wy-
miaru sprawiedliwo�ci i wiêziennictwa.

(sygn. R 137 I) Justizbehörden in den ehemaligen Reichsgauen Danzig-West-
preßen und Wartheland sowie im Generalgouvernement (1927�1938) 1939�1945
(�1956), 239 j.a., obejmuje szcz¹tki akt s¹dowych z Rejencji Gdañsk�Prusy Zach.,
Kraju Warty, GG, na które sk³adaj¹ siê liczne zestawienia nie za³atwionych wnio-
sków (z roku 1939 i wcze�niejsze) o wpisy do polskich ksi¹g gruntowych spisane
przez niemieckie s¹dy obwodowe (Amtsgericht); 30 teczek akt S¹du Specjalnego
w Bydgoszczy (Sondergericht Bromberg) � wyroki w sprawach o morderstwa,
sabota¿, nielegalne posiadanie broni, kradzie¿e 1939�1944 (nr 3�33); 2 teczki akt
S¹du Krajowego w Bydgoszczy (Landgericht Bromberg), m.in. sprawa karna za
wykroczenia przeciwko rasie; 2 teczki z Prokuratury w Bydgoszczy (Staatsanwalt-
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schaft); 2 t. akt z Prokuratury w Inowroc³awiu; 13 t. akt spraw karnych S¹du Spe-
cjalnego w Inowroc³awiu dotycz¹cych pobicia, przestêpstw gospodarczych, kra-
dzie¿y, s³uchania radia 1940�1944 (nr 60�72); 1 t. akt z Prokuratury w Toruniu
w sprawie nielegalnego uboju; 17 t. akt S¹du Specjalnego w Toruniu; 6 t. spraw
karnych Niemieckiego S¹du Specjalnego (Deutsches Sondergericht), Niemieckie-
go S¹du Wy¿szego (Deutsches Obergericht) oraz Prokuratury w Krakowie; 1 t.
akt z S¹du w Krasnymstawie; 3 t. akt S¹du Niemieckiego oraz Prokuratury w Ra-
domiu; 3 t. akt Prokuratury we Lwowie oraz liczne pojedyncze tomy z ró¿nych
s¹dów w Che³mnie, W³oc³awku, Lesznie, Poznaniu, Warszawie, Gdyni; kilka to-
mów akt s¹dów gdañskich, w tym S¹du Wy¿szego Krajowego w Gdañsku, S¹du
Krajowego oraz Prokuratury w Gdañsku, na koñcu inwentarza znajduje siê 61 j.a.
z S¹du Obwodowego w Sopocie � akta gruntowe oraz rejestry handlowe (nr 148�
�222).

Podobny charakter maj¹ akta zespo³u (sygn. R 137 III) Justizbehörden in den
ehemaligen besetzten Gebieten 1941�1944, 38 j.a., zawieraj¹ce m.in. akta S¹du
Specjalnego w £ucku, Oddzia³ w Brze�ciu Litewskim obejmuj¹ce sprawy karne
dotycz¹ce nielegalnego uboju, pomoc w ucieczce i ucieczka z wiêzienia oraz inne
w sprawie przestêpstw gospodarczych, przemytu itp. (nr 7�24).

Archiwalia obozu macierzystego (Stammlager) w Sosnowcu zawiera zespó³
(sygn. R 137 V) Stammlager Sosnowitz 1940�1945, 55 j.a. S¹ to akta organizacyj-
ne, spisy pracowników wiêzieñ w Sosnowcu i Bêdzinie; zestawienia uwiêzionych
w aresztach w Sosnowcu, Bêdzinie i Zawierciu; rejestry osób przyjêtych i opusz-
czaj¹cych wiêzienie (kwiecieñ 1944 � styczeñ 1945); listy imienne wiê�niów prze-
kazanych do wiêzienia karnego w Bêdzinie i obozu karnego w Blachowni �l¹-
skiej (Blechhammer), komand pracy Grodziec, Jaworzno oraz wiêzienia karnego
w Rawiczu i wiêzienia przy s¹dzie w Zawierciu (marzec � sierpieñ 1942); spisy
imienne wiê�niów Polaków, ¯ydów, Ukraiñców i Rosjan z lat 1942�1945; wiê�-
niowie przekazani na gestapo i do obozu koncentracyjnego w O�wiêcimiu
i Mauthausen; zaopatrzenie w ¿ywno�æ; kartoteka wiê�niów A�Zy.

Zespó³ (sygn. R 96 I) Reichsarbeitsgemeinschaft für Heil- und Pflegeanstalten,
1939�1945 (�1962), 25 j.a., zawiera kopie sporz¹dzone z akt zebranych przez
amerykañskie s¹dy wojskowe i wykorzystanych w czasie procesów norymberskich
w sprawach przeciwko lekarzom niemieckim o eutanazjê. Akta dotycz¹ce przy-
gotowywania, propagowania i przeprowadzania eutanazji osób psychicznie cho-
rych, w tym sze�æ teczek z dokumentacj¹ w sprawie u�miercenia 37 psychicznie
chorych dzieci ze szpitala w Lubliñcu na Górnym �l¹sku.

W aktach zespo³u Niemieckiego Czerwonego Krzy¿a (sygn. R 1508) Deutsches
Rotes Kreutz, 1921�1950, 2576 j.a., zachowa³a siê dokumentacja dotycz¹ca po-
szczególnych urzêdów DRK, w tym w Gdañsku, Poznaniu, Krakowie, Warszawie
i £odzi, ich wyposa¿enia i nieruchomo�ci (nr 920�1; 936; 948�9; 964; 1011�2;
1045�6); akta wydzia³u S obejmuj¹ce dokumentacjê i formularze w sprawie po-
szukiwania ¿o³nierzy oraz jeñców wojennych polskich i sowieckich (nr 1136);
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korespondencja dotycz¹ca polskich jeñców wojennych z lat 1939�1944 u³o¿ona
alfabetycznie wg liter Nau-Neu, Nie, Nik-Nos, Now, Rog-Ror, Sa, Sza-Zyw
(nr 1139�1145); pisma w sprawie zatrudnienia ¿on polskich jeñców wojennych,
utworzenie w marcu 1942 r. w Gdañsku Oliwie punktu zajmuj¹cego siê zbiera-
niem i udzielaniem informacji na temat by³ych ¿o³nierzy Wojska Polskiego
(nr 1147�1150).

Inny charakter ma dokumentacja zachowana w zespole (sygn. R 1509) Re-
ichssippenamt (1772�) 1933�1945, 1359 j.a., zawieraj¹ca w podzespole Reichs-
sippenamt Anhang � Filme Personenstandesregister jüdischer Gemeinden aus
Mittel- und Ostdeutschland wykonane w latach 1944�1945 mikrofilmy rejestrów
gmin wyznania moj¿eszowego ze Starego Targu, pow. Sztum; Z³otowa na Pomo-
rzu; Gardei w Prusach Wschodnich; Lêborka ur. 1829�1846, �luby 1830�1846
i zgony 1829�1846; Prabut ur. 1824�1874, �luby 1824�1874 i zgony 1834�1874;
Medzibor ur. 1868�1883; Wronek, w tym akta dotycz¹ce naturalizacji z lat 1835�
�1845; z Wroc³awia urodzenia, �luby i zgony z lat 1783�1872 oraz liczne poje-
dyncze z miejscowo�ci z terenu Górnego i Dolnego �l¹ska. Podobnie podzespó³
Reichssippenamt Anhang 2 � Filme Personenstandesregister und Kirchenbücher
aus dem ehemaligen Reichsgau Danzig-Westpreussen, Bezirk Bialystok, Kreis Su-
dauen und dem Generalgouvernement obejmuje wykonane ok. 1942�1944 mikro-
filmy ksi¹g ko�cielnych z Okrêgu Gdañsk-Prusy Zach., obwodu bia³ostockiego,
powiatu suwalskiego i GG. S¹ to g³ównie rejestry chrztów, �lubów i zgonów z lat
1739�1944, z czego wiêkszo�æ dotyczy lat 1808�1850, z nastêpuj¹cych miejsco-
wo�ci: Rypin, Lipno, Supra�l, Secymin ko³o Sochaczewa, £om¿a, Bia³ystok, Su-
wa³ki, Tr¹bin, Paproæ Du¿a, Mokowo, Izabelin, �wiedziebnia, Skrwilno oraz z oko-
lic Lipna i Rypina-Zaduszniki, Skêpe, Nowogród, Kikó³, Czernikowo, Wola,
Che³mica, Wielgie, Osiek, Dzia³yñ, Dobrzejewice, Mazowsze, Ciechocin, Sumin,
Szpetal Górny, Czarne, Bobrowniki, Grochowalsk, T³uchowo, Ligowo, Karnko-
wo, Chrostkowo, P³onne, Sad³owo, Zale, Radomin, Ostrowite, Dulsk, Radziki Du¿e,
Ru¿e, Dobrzyñ, Rogowo1.

Du¿e zbiory wycinków prasowych zawiera zespó³ (sygn. R 72) Stahlhelm, Bund
der Frontsoldaten, 1919�1935, 2331 j.a. W dziale polityki zagranicznej znajduj¹
siê tomy z wycinkami na temat Polski z lat 1926�1935 poruszaj¹cymi nastêpuj¹ce
zagadnienia: polityka wschodnia Niemiec, stosunki handlowe z Polsk¹, incydenty
graniczne i szpiegostwo lotnicze 1929�1932, wojsko i flota w Polsce, polityka
wewnêtrzna i zagraniczna Polski, Locarno, ¿¹dania rewizji wschodniej granicy
Niemiec, sprawa Gdañska i �korytarza�, Zwi¹zek Powstañców w Katowicach,
wyroki polskich s¹dów przeciwko Niemcom, mniejszo�æ niemiecka w Polsce.
Podobny charakter maj¹ zbiory (sygn. R 8034) Reichslandbund (1893�1920�)

1 Informacja szczegó³owa na temat mikrofilmów (rodzaje ksi¹g i daty)  w  sprawozdaniu z wyjazdu
w³¹czonym do zasobu AP w Gdañsku, zesp. APG 1414 oraz jako za³¹cznik do formularzy przes³anych do
NDAP w Warszawie.
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1921�1933 (1934�1945), ok. 10.772 j.a. Tzw. Pressearchiv oraz Pressearchiv-Per-
sonalia zawieraj¹ kilkadziesi¹t tomów gazet i wycinków dotycz¹cych Polski, np.:
walka Polski o niepodleg³o�æ, gospodarka, handel, finanse i podatki, rolnictwo,
wy¿ywienie i komunikacja w Polsce, osiedleñcy niemieccy w Prusach Zach.
i w Poznañskiem, plebiscyty w Prusach Wsch. i Zach. oraz na �l¹sku, Powstania
�l¹skie, polscy politycy Józef Pi³sudski, Rydz-�mig³y, Stanis³aw Grabski, Jan
Kucharzewski, arcybiskup Florian Stablewski.

W zespole (sygn. R 8002) Jungdeutsche Partei für Polen, Ostgruppen K¹kole-
wo und Grodzisk (Partia M³odoniemiecka w Polsce, Grupa Wschodnia K¹kolewo
i Grodzisk) 1937�1939, 1 j.a., znajduj¹ siê okólniki Zarz¹du Krajowego w Biel-
sku, Biura w Poznaniu i Zarz¹du Powiatowego w Nowym Tomy�lu Partii M³o-
doniemieckiej w Polsce.

Problematyki polskiej dotycz¹ tak¿e akta zespo³u (sygn. R 8033) Osteuropain-
stitut Breslau, 1913�1945, 0,6 m.b.,73 j.a., zawieraj¹ce m.in. zbiory fotografii,
w tym 31 zdjêæ ikon staroruskich i 96 zdjêæ Krakowa; druki i manuskrypty prac
i publikacji g³ównie o tematyce gospodarczej, rolniczej i kulturalnej dotycz¹ce
Polski, Rosji, Rumunii, Czech, Turcji, Wêgier i Bu³garii, m.in. manuskrypty i druki
prac: Behrens Ewald, Altdeutsche Kunst aus Krakau und dem Karpathenland, mps
1942; Rumpf Walter, Wilna Stadt des Barock, mps 1942; Bräuning R., Das Gene-
ralgouvernement als Glied in der europäischen Agrarversorgung, 1944; liczne prace
dotycz¹ce górnictwa i hutnictwa w Polsce, zw³aszcza na Górnym �l¹sku; artyku³
w sprawie bezrobocia w�ród Niemców na Górnym �l¹sku 1938 r. Przypuszczal-
nie prace te napisane s¹ w duchu rewizjonistycznym i pronazistowskim.

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem

Jednym z najwiêkszych zespo³ów przechowywanych w Geheimes Staatsarchiv
jest (Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych) (sygn. I H A Rep. 77) Ministerium des
Innern (1786) 1807�1934 (1940), 2453 m.b. Z uwagi na ogrom materia³ów przedsta-
wi³am w zarysie w ramach wydzia³ów najistotniejsze zagadnienia dotycz¹ce ad-
ministracji, bezpieczeñstwa, policji, spraw komunalnych i samorz¹dowych, po-
mocy spo³ecznej, wojskowo�ci, cenzury itp. na ziemiach polskich.

CB Zentralbüro: sprawozdania policji Rejencji Gdañskiej, Kwidzyñskiej, Byd-
goskiej i Poznañskiej (Tit. 343a), sprzysiê¿enie w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim
1845�1861, powstania w Polsce i polska agitacja 1861�1901, arbp Mieczys³aw
Ledóchowski 1865�1866, stowarzyszenie Sokó³, prasa polska, polscy duchowni,
u¿ywanie jêzyka polskiego, strajki szkolne w Poznañskiem (Tit 863 a, 870 i 871);
socjaldemokracja w Polsce (Tit. 863 b), sprawa polska w I wojnie �wiatowej, Le-
giony, rola Polski w niemieckich planach wojennych (Tit 863 a), Komisja Koloni-
zacyjna w Prusach Zachodnich i Prowincji Poznañskiej 1886�1907 (Tit. 538).

I. General Abteilung: w³adze szczebla prowincjonalnego, m.in. akta nadpre-
zydentów; urz¹d namiestnika Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego 1819�1848 (Tit.
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200); organizacja, urzêdnicy i dzia³alno�æ Rejencji Gdañskiej (Tit. 192, 199),
Kwidzyñskiej (Tit. 549), Poznañskiej (Tit. 206) i Bydgoskiej (Tit. 556), admini-
stracja polska i niemiecka na terenie Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego 1819�1868
(Tit. 539); sprawy powiatów w prowincjach, m.in. w Prusach Zachodnich i Pro-
wincji Poznañskiej; d³ugi wojenne Prus Zachodnich i Poznañskiego (Tit. 65, 71,
67), wierzytelno�ci dawnego Ksiêstwa Warszawskiego (Tit. 73).

Z Zentralabteilung: urzêdnicy rejencyjni, akta personalne wy¿szych urzêdni-
ków oraz urzêdników szczebla �redniego � spisy alfabetyczne, emerytury urzêd-
ników w Rejencji Bydgoskiej, Gdañskiej, Kwidzyñskiej i Poznañskiej; obsada
urzêdów landratów w rejencjach zestawione powiatami, np. Rejencja Gdañska
powiaty: Ko�cierzyna, Kartuzy, Gdañsk, Gdañsk Wy¿yny, Tczew, Elbl¹g, Mal-
bork, Wejherowo, Starogard, Puck (podobnie szczegó³owo przedstawione s¹ po-
wiaty z terenu Rejencji Poznañskiej, Kwidzyñskiej, Bydgoskiej i innych); zatrud-
nianie urzêdników szczebla �redniego przy urzêdach landratów.

II. Polizei Abteilung: okrêgi policyjne w Prowincji Poznañskiej (Tit. 595), w³a-
dze i urzêdnicy policyjni w Poznaniu (Tit. 371�372), sprawy policyjne, np. w Pro-
wincji Poznañskiej: Buk, Gêbice, Go³añcz, Gniezno, G¹sawa, Czarnkowo, Jaro-
cin, Inowroc³aw, Krotoszyn, Leszno, �roda, Szubin, Pi³a, K³ecko, Murowana Go-
�lina, Radolin, Rogowo, Obrzycko, Bydgoszcz, Bojanowo, Borek i wiele innych;
policja miejska z podzia³em na poszczególne rejencje i miasta, cenzura prasy pol-
skiej (Tit. 637, 639), cechy w rejencjach; polskie powstania niepodleg³o�ciowe
1830/1831 i 1863, rewolucja 1848�1849, 10 tomów akt w sprawie �rodków bez-
pieczeñstwa przeciwko powstaniom, polskie stowarzyszenia, niepokoje polskich
uczniów (Tit. 503�504, 509).

IV. Kommunal Abteilung: maj¹tek komunalny w prowincjach (Tit. 749); ma-
gistraty i ich urzêdnicy; d³ugi miejskie w Poznaniu (Tit. 465), bardzo liczne tomy
spraw dotycz¹cych kas miejskich w poszczególnych miastach, w tym m.in. w Trze-
mesznie, Tucholi, Wronkach, ¯ninie i wielu innych z terenu Prowincji Poznañ-
skiej i Prus Zachodnich; zak³ady karne; tramwaje, o�wietlenie i oczyszczanie miast,
m.in. Poznañ (Tit. 1690).

V. Registraturen O u. W: mniejszo�ci narodowe w Polsce (Tit. 4033), sprawy
polsko-niemieckie na Górnym �l¹sku (Tit. 856), stosunki z Polsk¹, sytuacja w Pol-
sce (Tit. 1884).

Abteilung V Friedensabteilung: kwestie narodowo�ciowe, Górny �l¹sk i Pol-
ska 1919�1923, polskie �rodki p³atnicze 1920�1922, rokowania w Trierze w 1919 r.
w sprawie rozejmu z Polsk¹.

Militär Abteilung: twierdze w Wis³ouj�ciu i Gdañsku (Tit. 1273), Grudzi¹dzu
(Tit. 330a), Toruniu (Tit. 1303) oraz Poznaniu (Tit. 1292); sprawy zakwaterowa-
nia i zaopatrzenia wojska, m.in. w Prowincji Prusy Zachodnie (Tit. 1247) oraz
Prowincji Poznañskiej (Tit. 1252), garnizon w Poznaniu (Tit. 1237).

VI. Verschiedene Registraturen: gazety w Prowincji Poznañskiej (Tit. 928,) oraz
w Prowincji Prusy Zachodnie (Tit. 945), prasa konserwatywna, polskie gazety,
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w tym �Warmiak� 1894�1897, �Gazeta Ludowa� 1896�1902; cenzura prasy w ró¿-
nych prowincjach.

(sygn. I HA Rep. 109) Seehandlung (Preußische Staatsbank) (1755�) 1772�
�1944, 179 m.b. Na podstawie patentu króla Prus Fryderyka II z 14 X 1772 r.
utworzono w Berlinie Seehandlungsgesellschaft (Morskie Towarzystwo Handlo-
we), które po wielokrotnych przekszta³ceniach w roku 1918 otrzyma³o nazwê
Preußische Staatsbank (Königliche Seehandlung) i zajmowa³o siê przede wszyst-
kim dzia³alno�ci¹ bankow¹. Polonika znajduj¹ siê kolejno w: A. Zarz¹d Centralny
� zakup pa³acu w Warszawie, jego adaptacja na siedzibê Seehanldnung 1792�1811
i sprzeda¿ 1816�1817 (nr 2596, 2588�2589); B. Bankowo�æ, �rodki p³atnicze i re-
waloryzacja w Polsce w latach 1924�1938 (nr 5552�5), rozliczenia d³ugów króla
polskiego 1795�1801 (nr 2699), po¿yczki na osuszanie gruntów w Rejencji Gdañ-
skiej, Bydgoskiej, Poznañskiej i Kwidzyñskiej 1872�1881 (nr 3950, 3954, 3958,
3965), przysz³y kszta³t polskiej sieci kolejowej 1918 (nr 5357); C. Przedsiêwziê-
cia przemys³owe, liczne teczki dotycz¹ce m³ynów w Bydgoszczy (nr 5310, 5315�
�6, 5327); zak³ad budowy maszyn w Tczewie 7 teczek, w tym pytania finansowe
w sprawie budowy mostu w Tczewie 1849�1850 (nr 61, 140, 143�7); fabryka
wyrobów ¿elaznych ko³o Gdañska; E. Handel, liczne akta dotycz¹ce kopalni soli
na ziemiach polskich, m.in. zakupy soli w Wieliczce i Podgórzu pod Krakowem
(nr 2689�90, 723�724), sprawozdania rezydenta Axt w Warszawie dotycz¹ce han-
dlu sol¹ pomiêdzy Polsk¹ i Prusami 1777�1779 (nr 4393, 4604-6), koresponden-
cja z von Heine w Warszawie 1776�1781 (nr 4394�4402), korespondencja z Se-
ehandlung-Comtoir w Warszawie 1811�1815 (nr 3207�3211), kamery solne w Kal-
warii, Kamieniu, Kozienicach, Modrzycach, Pu³awach i Radawankowie, Podla-
ska Kamera Solna (nr 4407�4420); 6 t. akt Dyrekcji w Poznaniu; F. Rolnictwo,
posiad³o�ci ministra von Goern, maj¹tki Krotoszyn i Polajewo, proces przeciwko
ministrowi von Goern, sprawa przekazania dóbr £agiewniki i Popowo Rejencji
w Bydgoszczy 1824�1841.

(sygn. I HA Rep.129a) Registratur Lottums betr. die in Stettin im März und
April 1812 geführten Verhandlungen über die Verpflegung der französischen Trup-
pen, 1812, 45 j.a., zawiera akta z wstêpnych rokowañ pomiêdzy Prusami i Francj¹
prowadzonych w marcu i kwietniu 1812 r. w Szczecinie w celu ustalenia zasad
zaopatrzenia w prowiant i �rodki transportu wojsk francuskich i ich wojsk alianc-
kich w trakcie przemarszu na Rosjê zgodnie z przymierzem zawartym w Pary¿u
24 II 1812 r. Czê�æ tej dokumentacji dotyczy dostaw, zak³adania piekarni dla wojsk
francuskich w Tczewie, Malborku i Kwidzynie (II, 8, nr 1); szpitali dla wojsk fran-
cuskich m.in. w Prusach Zach. (III, 5, nr 1); umocnienia wybrze¿a, naprawy i roz-
budowy mostów w Tczewie, Malborku i Kwidzynie (VII, 2, nr 1). Kontynuacjê
tej dokumentacji stanowi¹ akta wytworzone w wyniku dalszych pertraktacji w spra-
wie realizacji tych zobowi¹zañ przez Prusy. Zespó³ (sygn. I HA Rep. 129b) Regi-
stratur Lottums betr. die im französischen Hauptquartier zu Posen, Thorn und
Königsberg i. Pr. im Sommer 1812 geführten Verhandlungen über die Verpflegung
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der französischen und alliierten Truppen, 1812�1819, 140 j.a., zawiera m.in. do-
kumentacjê dotycz¹c¹ rezerw magazynów i ich zaopatrzenia, Toruñ i Modlin (sygn.
I, 9, nr 1), Bydgoszcz, Nak³o, Tczew, Gniew (I, 10, nr 3, 8 i 9), rekwizycje zbo¿a,
eksport, wymuszenia p³odów rolnych przez ¿o³nierzy (I, 16, nr 2), sprawy szpitali
(II, 5, nr 1) i rekwizycje koni i wozów w Prusach Zach. (IV, 2). Praktyczn¹ reali-
zacj¹ tych zobowi¹zañ zajê³o siê utworzono w Berlinie w drugiej po³owie kwiet-
nia 1812 r. Biuro, pó�niej nazwane Komisariatem Generalnym ds. Aprowizacji
Wojsk Francuskich i Alianckich. Zespó³ ten (sygn. I HA Rep.130) Generalkom-
missariat zur Verpflegung der französischen und alliierten Truppen, 1812�1821,
212 j.a., zawiera m.in. akta w sprawie zaopatrzenia magazynów w Toruniu, Mo-
dlinie, Bydgoszczy, Nakle, Tczewie i Gniewie (I, 2, nr 1, 2, 4, 9 i 12), przejmowa-
nia towarów od kupców do magazynów w Toruniu, Bydgoszczy, Modlinie i Tcze-
wie 1812�1813 (I, 5), rekwizycji zbo¿a na terenie Ksiêstwa Warszawskiego; spraw
szpitali w poszczególnych prowincjach Prus, w tym w Prusach Zach. w Elbl¹gu,
Pelplinie i Malborku 1812�1817 (II, 1, nr 1 i II, 5, nr 1).

Dodatkowe informacje na temat przedstawionych zespo³ów, ich zawarto�ci,
dziejów, historii twórcy i pomocy naukowych, przekazane zosta³y do dalszego
opracowania do NDAP. Tam te¿ znajduje siê komplet materia³ów zebranych w ar-
chiwach niemieckich w trakcie dotychczasowych prac w ramach programu �Re-
constitution of the Memory of Poland�.

Katarzyna K o m s t a, Registration of Polonica at the Division of Bundesarchiv, Berlin-
Lichterfelde and Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem. The author
stayed at the Division of Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde and at Geheimes Staatsarchiv
Berlin-Dahlem within the frames of implementation of the Programme: „Reconstitution of the
Memory of Poland” in order to continue the registration of Polonica at German archives. Works
were being carried our at the level of inventories. Additional information on the presented
fonds, contents of those fonds, their history and the history of their authors and finding aids
were submitted to the Head Office of State Archives in Warsaw for further elaboration, which
is also the current place of preservation of all materials collected at German archives in the
course of work conducted within the frames of the Programme: „Reconstitution of the Memory
of Poland”.

Katarzyna K o m s t a, Enregistrement des polonica au département des Bundesarchiv
Berlin-Lichterfelde et Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem. Dans
le cadre de la réalisation du programme „Reconstitution of the Memory of Poland”, l’auteur
a séjourné, du 9 octobre au 9 novembre 2000, au département des Bundesarchiv à Berlin-
Lichterfelde ainsi qu’aux Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem, afin de continuer les travaux
d’enregistrement des pièces polonaises dans les archives allemandes. Les travaux étaient réalisés
au niveaux des inventaires. Des informations supplémentaires, au sujet des fonds présentés, de
leurs contenus, de l’histoire, des destinées de leurs créateurs et des supports scientifiques, ont
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été transmises à la Direction générale des Archives d’État à des fins de traitement consécutif.
C’est là également que se trouve l’ensemble de matériaux recueillis dans les archives alleman-
des au cours des travaux ayant eu lieu à ce jour dans le cadre du programme „Reconstitution of
the Memory of Poland”.

Êàòàæèíà Ê î ì ñ ò à, Ðåãèñòðàöèÿ ïîëîíèêîâ â îòäåëåíèè Bundesarchiv Berlin-Lich-
terfelde è Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
�Reconstitution of the Memory of Poland� àâòîð ïðîâåëà 3 íåäåëè â îòäåëåíèè Bundesar-
chiv â Áåðëèíå-Ëèõòåðôåëüäå à òàêæå íåäåëþ â Geheimes Staatsarchiv â Áåðëèíå-Äàëåì.
Àâòîð ïðîäîëæàëà ðåãèñòðèðàöèþ ïîëîíèêîâ â íåìåöêèõ àðõèâàõ. Ïîèñêè âåäåíû íà
óðîâíå îïèñåé. Äîïîëíèòåëüíûå èíôîðìàöèè îá ôîíäàõ, èõ ñîäåðæàíèè, èñòîðèè ôîíäîâ
è èõ ñîçäàòåëåé à òàêæå î íàó÷íî � ñïðàâî÷íîì àïïàðàòå ïåðåäàíû ê îáðàáîòêå â Ãå-
íåðàëüíóþ äèðåêöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ. Òàì íàõîäÿòñÿ âñå ìàòåðèàëû ñîáðàíû
äî ñèõ ïîð â íåìåöêèõ àðõèâàõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû �Reconstitution of the Memory of
Poland�.



ARCHEION, T. CIV
WARSZAWA 2002

DOROTA SOKO£OWSKA
(Wroc³aw)

POLONIKA ZAREJESTROWANE W BUNDESARCHIV
W BERLINIE-LICHTERFELDE I GEHEIMES STAATSARCHIV

PREUSSISCHER KULTURBESITZ W BERLINIE-DAHLEM

W dniach od 5 XI do 2 XII 2000 r., delegowana przez Naczeln¹ Dyrekcjê Ar-
chiwów Pañstwowych w Warszawie, przebywa³am w dwóch berliñskich archiwach,
mianowicie w Bundesarchiv w Berlinie-Lichterfelde i Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem.

Celem mojego pobytu by³a rejestracja poloników, bêd¹ca kontynuacj¹ prac przy
realizacji programu �Reconstitution of the Memory of Poland�. Z mgr Joann¹
Chojeck¹ z Archiwum Pañstwowego w Koszalinie stanowi³y�my ostatni¹ parê ar-
chiwistów, która wykonywa³a tê pracê, po trzech poprzednich pobytach polskich
archiwistów z innych archiwów pañstwowych. Poniewa¿ nasi poprzednicy przejrze-
li inwentarze zespo³ów, które w oczywisty sposób odnosi³y do spraw polskich,
pozosta³o nam dokonaæ przegl¹du pozosta³ych inwentarzy.

W Bundesarchiv kontynuowa³am przegl¹danie zespo³ów archiwalnych z dzia-
³u NS-National Sozialismus. Nastêpny etap pracy polega³ na dotarciu do wszyst-
kich spu�cizn, do których opracowane s¹ prowizoryczne, pisane rêcznie inwenta-
rze kartkowe. Przejrza³am ponad 100 takich kartotek i spraw polskich dotyczy³o
ok. 20 spu�cizn. Dodatkowo zapozna³am siê ze zbiorem kartograficznym Kart.
1001-Kartensammlung Deutsches Reich und DDR, do którego opracowany jest
dwutomowy inwentarz. Spraw polskich dotyczy ok. 50 map i planów. Poniewa¿
Bundesarchiv w Berlinie-Lichterfelde przechowuje równie¿ niektóre inwentarze
zespo³ów przechowywanych w Bundesarchiv w Koblencji i Militärarchiv we
Freiburgu, dokona³am przegl¹du i tych pomocy archiwalnych, rejestruj¹c zespo³y
zawieraj¹ce polonika.

W Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem obejrza-
³am wszystkie inwentarze archiwalne, które pozosta³y do wgl¹du wg wykazu przeka-
zanego mi przez mgra Jerzego Grzelaka z AP w Szczecinie, z pominiêciem zespo³ów
przejêtych z Archiwum w Merseburgu, które przegl¹da³a mgr Joanna Chojecka.

Dok³adne wyniki tej kwerendy w postaci 53 wype³nionych formularzy prze-
s³a³am do Zak³adu Naukowego Archiwistyki przy NDAP w Warszawie. Dodatko-
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Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Nachlaß Arthur Dix 
1895�1932 

Kwestia polska, znaczenie i rola Gdañska po I wojnie �wia- 
towej, sytuacja Kaszubów, stosunki polsko-niemieckie w okre- 
sie miêdzywojennym. 

Nachlaß Herbert von 
Dirksen 

1852�1945 

Stosunki polsko-litewsko-niemieckie, kwestia plebiscytu na 
Górnym �l¹sku i korytarza, stosunki polityczne polsko-ra- 
dzieckie i polsko-angielskie, uk³ad z Polsk¹ 1931/32 r., sytu- 
acja polityczna w Polsce w przededniu wybuchu II wojny �wia- 
towej, polskie wycinki prasowe (pa�dziernik 1942 � kwiecieñ 
1944). 

Nachlaß Max Broemel 
[1863] 1865�1925 

Sytuacja polityczna po I wojnie �wiatowej, kwestia polska. 

Nachlaß Conrad  
Beyerle 

[1906] 1910�1929 
[1933] 

Postanowienia traktatu wersalskiego, plebiscyt na Górnym �l¹-
sku, projekt konstytucji dla Wolnego Miasta Gdañska, wycinki 
prasowe, m.in. �Kattowitzer Zeitung�. 

Nachlaß Theodor  
von Bernhardi 

[1642] 1815�1887 

Europejska historia po³owy XVII w. dotycz¹ca równie¿ Pol- 
ski. 

Abegg � Gelpke  
� Archiv 

1933�1958 

Eksterminacja ludno�ci ¿ydowskiej w Polsce, obozy koncen-
tracyjne w Polsce, w O�wiêcimiu i Lublinie. Materia³y �ró-
d³owe do napa�ci Niemiec na Polskê w 1939 r. 

Nachlaß Kegel Gerhard 
1933�1939 

Wybory do polskiego Sejmu 1938 r., zaostrzenie polskich 
przepisów dewizowych, korespondencja i artyku³y prasowe 
o polskiej polityce i gospodarce w latach 1933�1935. 

Nachlaß Jakoby,  
Siegfried 

1921�1929 

Ucisk klasy robotniczej w Polsce, kwestia ¿ydowska i antyse- 
mityzm, ¯ydzi w Polsce po I wojnie �wiatowej. 

Nachlaß Walther Ritter 
von Dyck 
1848�1937 

Materia³y dotycz¹ce Uniwersytetu i Politechniki w Warsza- 
wie, sprawozdania administracyjne dotycz¹ce Generalnego Gu-
bernatorstwa w Warszawie (Generalgouvernement Warschau). 

 

wo opracowa³am je w formie tabelarycznej, podaj¹c nazwê zespo³u, zakres chrono-
logiczny i zawarto�æ zespo³u.

Informacja na temat poloników przechowywanych w niemieckich archiwach,
zarejestrowanych w listopadzie 2000 r. na podstawie (wy³¹cznie) inwentarzy kart-
kowych i ksi¹¿kowych.

Bundesarchiv Berlin. Finckensteinallee 63 12205 Berlin
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Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Reichsrundfunkgesell- 
schaft 

1924�1944 

Program, organizacja i sprawy zwi¹zane z nadajnikiem (War- 
schau), audycje na Polskê, listy polskich jeñców wojennych 
(1939 r.), programy dnia, wykazy p³yt dla nadajników (radio-
stacji) �Warschau�. 

Reichspropagandaleitung 
1926�1930; 1939�1944 

Niemiecka propaganda wobec polityki polskiej w Generalnej 
Guberni, postaæ Miko³aja Kopernika, ulotki dla polskich 
przymusowych robotników � problem czysto�ci krwi, rasy, 
zagadnienia religijne w okrêgu Lublin, radiostacje, nadajnik 
�Weichsel� (Wis³a) i �Lodsch� (£ód�), polscy robotnicy przy- 
musowi i jeñcy wojenni. 

Dienststellen Rosenberg 
 � Beauftragter  
des Führers für  

die Überwachung  
der gesamten geistigen  
und weltanschaulichen  

Schulung und  
Erziehung der NSDAP 

1930�1945 

Artyku³y i prace ró¿nych autorów na temat Miko³aja Koper-
nika i jego dzie³a, szko³y wy¿sze, w tym np. Uniwersytet w Poz- 
naniu (1939�1942). 

Hauptamt für Erzieher 
(Reichswaltung des NS  

� Lehrerbundes) 
1929�1945 

Wolny Zwi¹zek Nauczycieli polskiego okrêgu w Cieszynie 
w 1939 r., sytuacja polityczna w Okrêgu Warty � Warthel- 
and (1940/41), korespondencja na temat cz³onków i orga- 
nizacji w Polsce (1932�1936), wycinki prasowe i artyku³y 
dotycz¹ce polityki szkolnej i ustawodawstwa szkolnego w Gene- 
ralnej Guberni � Polsce i na �l¹sku. 

Auslandsorganisation  
der NSDAP 

1931, 1935�1944 

Rozporz¹dzenia ewakuacyjne na terenie Generalnej Guberni, 
zagadnienia gospodarcze � niemieckie firmy w Warszawie przed 
I wojn¹ �wiatow¹. 

SS- und  
Polizeigerichtsbarkeit 

1933�1945 

S¹downictwo: jurysdykcja na zajêtych przez Niemców tere- 
nach wschodnich, wyroki s¹dowe za dzia³alno�æ polityczn¹, 
przestêpstwa obyczajowe wobec Polaków, ¯ydów, Cygnów, 
kary za przestêpstwa gospodarcze, polska i ukraiñska policja 
w Generalnej Guberni, obóz karny w Gdañsku, s¹dy w Kra- 
kowie i Lwowie. 

Nachlaß Legien Karl 
brak daty (1931) 

Album ze zdjêciami przedstawiaj¹cymi Carl � Legien � Heim 
(�Dom Karola Legien�) dla m³odzie¿y pracuj¹cej Górnego 
�l¹ska w Gliwicach, maj 1931 r. 
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Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Nachlaß Übelhoer 
(Uebelhoer) Friedrich 

1914�1945 

Broszury z czasu jego dzia³alno�ci jako Prezydenta Rejencji 
w £odzi, sprawozdania gospodarcze na obszarze Kraju War- 
ty i Kalisza, odpis przemówienia polskiego ministra spraw za- 
granicznych Becka z 11 V 1939 r., germanizacja Polaków, 
konfiskata polskiego mienia, getto w £odzi. 

Nachlaß Siemsen Hans 
1900�1940 

Maszynopis Paula Hertza pt. �Obecna polska literatura z po- 
litycznego punktu widzenia�, b.d. 

Nachlaß Schwann, Hans 
[1927] 1933�1939 

Korespondencja w sprawie sytuacji politycznej i gospodar- 
czej w Polsce � Stocznia Gdañska, elektryfikacja i linie kole-
jowe w Polsce, stosunki prusko-polskie na Górnym �l¹sku, 
sprawa Gdañska, napa�æ na Polskê w 1939 r., szkice na te-
mat stosunków polsko-francuskich w okresie miêdzywojen-
nym. 

Sammlung Löbe, Paul 
1870�1930 

Zagadnienia dotycz¹ce kwestii polskiej i ¿ydowskiej w latach 
1914�1920, korespondencja anarchistycznego pisarza W³ady-
s³awa Gumplowicza (1901�1903), stosunki miêdzy niemiec-
kimi i polskimi socjaldemokratami, autonomia Górnego �l¹-
ska. 

Nachlaß Lewald Theodor 
1911�1924 

Sytuacja polityczno-gospodarcza na ziemiach polskich w la- 
tach 1914�1918, traktat wersalski i kwestia polska, Prowin- 
cja Poznañska, pomoc udzielana Polsce w latach 1915�1922, 
ustalenia w sprawie armii gen. Hallera, niemiecko-polskie 
rokowania w sprawie Górnego �l¹ska � plebiscyt na Górnym 
�l¹sku (1920�1922). 

Nachlaß Kuczyñski  
Robert Renì 
1925�1932 

Rozwój przemys³u na �l¹sku (elektrownie, kopalnie), w la- 
tach 1926�1927, Wolne Miasto Gdañsk (1926 r.). 

Nachlaß Otto Korfes 
1907�1964 

Ocena Uk³adu Warszawskiego � komentarz radiowy (wrze-
sieñ 1958 r.). 

Kartensammlung  
Deutsches 

Reich und DDR 
XVI�XX w. 
1576�1977 

Atlasy, plany i mapy dotycz¹ce Polski od 1739 r. do XX w. 
(1971 r.). 
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Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz � Archiv str. 12�14,
14195 Berlin�Dahlem

Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Nürnberger Prozesse 
1946–1948 

Akta procesowe zbrodniarzy wojennych. 

Reichssippenamt 
1931–1945 

Sippenamt (urz¹d badaj¹cy czysto�æ rasy) w Toruniu i w Gdañ- 
sku, zmiany nazw miejscowo�ci, ksiêgi ko�cielne z Bydgo- 
szczy i Bia³egostoku, ksiêgi adresowe, s¹dowe, testamenty, 
spu�cizny. 

Ansiedlungskommission 
für Westpreußen  

und Posen 
1864–1945 

Akta dotycz¹ce zakupu ziem, plany osiedleñcze w okrêgach: 
Poznañ, Bydgoszcz, Kwidzyñ, Gdañsk; akta procesowe, roz- 
liczenia z Polsk¹, akta budowlane, materia³y kartograficzne, 
rokowania polsko-niemieckie. 

Deutscher  
Bevollmächtigter für den 

Abstimmungsbezirk 
Westpreußen 
1919–1923 

Akta dotycz¹ce przeprowadzenia plebiscytu w 1920 r. 
w Prusach Wschodnich, sprawy szkolne, policyjne, akta do- 
tycz¹ce �Polskiego Dnia� w Kwidzynie 16 V 1920 r., napa- 
dy Polaków, polska propaganda. 

Deutscher  
Bevollmächtigter für den 

Abstimmungsbezirk  
Oberschlesien 

1919–1923 

Akta dotycz¹ce polskiej agitacji, napady graniczne, akta do- 
tycz¹ce polskich organizacji militarnych, szczególnie „So- 
kó³�, autonomia Górnego �l¹ska, miesiêczne sprawozdania 
sytuacyjne dotycz¹ce plebiscytu z 1921 r. na Górnym �l¹- 
sku. 

Finanzministerium 
1808–1945 

Sprawy finansowe z Ksiêstwem Warszawskim i Królestwem 
Polskim, polityka wobec Polski, sprawy plebiscytu, Wolne 
Miasto Gdañsk, regulacja granic, sprawy handlowe i celne, 
linie kolejowe na terenach polskich, odszkodowania za straty 
w wojnach napoleoñskich, twierdze, plebiscyt na Górnym 
�l¹sku. 

Gehaltsentschädigungs -
kommission für  
die Provinzen,  
Südpreußen,  

Neuostpreußen,  
Neuschlesien,  
Westpreußen  

und den Netzedistrikt 
1814–1817 

Akta dotycz¹ce wyp³acania odszkodowañ, powsta³ych na 
skutek wojen napoleoñskich w departamentach Kalisz, Poz- 
nañ, Warszawa, Bia³ystok, P³ock, Bydgoszcz. 
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Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Sobieskisches Archiv 
[1670–1681] 
archiwalia  

1464–1732 [1757] 
dokumenty  
1464–1715 

Osobiste dokumenty, listy rodziny Sobieskich i rodziny 
d�Arguyan, tablice genealogiczne. Spu�cizna zmar³ego w O³a- 
wie (Ohlau) w 1737 r. ks. Jakuba Sobieskiego – syna Jana III 
Sobieskiego. Zachowa³y siê jedynie inwentarze archiwalne. 

Kleine Erwerbungen 
XVI–XX w. 

Odpis matryku³y granicznej miêdzy Polsk¹ i Marchi¹ 
(1251 r.), dokumenty dotycz¹ce spraw monetarnych, skarbu, 
poselstw, kopie listów do królów polskich, tablice genealo-
giczne królów polskich i wielkich ksi¹¿¹t litewskich, traktaty 
polityczne, emigranci polscy (1834 r.), kopiarz dokumentów 
Radziwi³³ów.  

Gesandtschaften 
(Residenturen) und  

General – Konsulate 
1625–1931 

Materia³y dotycz¹ce dzia³alno�ci polskiego Konsulatu 
w Brodach (1815–1826), Rezydentury w Gdañsku (1733– 
–1820) i Poselstwa w Warszawie (1799–1843). 

Neuere Grenzsachen 
1730–1808 [1848] 

Sprawy graniczne Polski z Saksoni¹, Maklemburgi¹, Szwe- 
cj¹, uk³ady graniczne w Warszawie, Tyl¿y, mapy i plany 
graniczne, Ksiêstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, plany 
twierdz. 

Preußische 
Angelegenheiten – Alte 

Literierte Abteilung  
1517–1668 

Stosunki polsko-pruskie, instrukcja Stanów Pruskich o po- 
selstwie do Polski, poselstwa, sprawy za�lubin, sukcesji,  
kurateli, zagadnienia dotycz¹ce lenna, sejm w Krakowie 
w 1603 r., satyra na króla Zygmunta III. 

Preußische  
Angelegenheiten – Alte  
Numerierte Abteilung 

1542–1605 

Obrady sejmów w Warszawie, Lublinie, Krakowie 
(1585–1603), sprawy graniczne, wybory senatorów, za- 
gadnienia zwi¹zane z handlem, monetami, sprawy re- 
ligijne i ko�cielne (Synod w Toruniu), biskupstwa, Uni- 
wersytet w Królewcu, sprawy polityczne w Polsce 
(�mieræ króla Zygmunta w 1598 r.). 

Preußische Landtage  
und polnische  

Reichstage, preußische  
Lehnssachen und  
Gesandtschaften  

nach Polen 
1406–1805 

Sprawy sukcesji brandenburskiej w Prusach – uk³ad miêdzy 
królem polskim, sprawy lenna, poselstwa (Lublin, Warsza- 
wa, Kraków, Sandomierz), korespondencja z królem Stefa- 
nem Batorym, Zygmuntem Augustem i Zygmuntem III Wa- 
z¹, obrady sejmów w Warszawie, Krakowie, koronacja króla 
W³adys³awa IV, sprawy sporne miêdzy Polsk¹ i Prusami. 
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Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Erbstreitigkeiten  
zwischen Polen und 
Braunschweig wegen 

der Erbschaft der  
Herzogin Sophie  

von Braunschweig  
geb. Prinzessin  

von Polen 1567–1672 

Korespondencja, m.in. z królem Stefanem Batorym i Zyg- 
muntem Augustem, korespondencja z obozami poltycznymi, 
relacje i sprawozdania z rokowañ (obrad) w Magdeburgu 
(1583 r.) i we Frankfurcie (1584 r.). 

 

Bundesarchiv Koblenz � Potsdamer Straße 1 56075 Koblenz

Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Allgemeine Sammlung 
zur politischen  
Geschichte seit  

der Gründung des 
 Norddeutschen Bundes 

[1863] 1867–1975 

Zbiór nieurzêdowych i nienaukowych druków, broszur, ulo- 
tek i karykatur, dotyczy kwestii polskiej przed I wojn¹ �wia- 
tow¹, problemów narodowo�ciowych w Polsce, w Gdañsku 
w okresie Republiki Weimarskiej, stosunki niemiecko- 
-polskie w okresie narodowego socjalizmu, wrogiej propa- 
gandy w czasie II wojny �wiatowej. 

Dokumentation zum  
Schicksal der Juden 

1933–1945 

Listy deportacyjne, listy jeñców z obozów i getta Litzmann- 
stadt (£ód�), listy transportowe do O�wiêcimia, Izbicy, Lub- 
lina, do obozu w Trawnikach k. Lublina, Majdanka, spisy 
przedmiotów warto�ciowych, transport chorych umys³owo 
¯ydów do Generalnej Guberni, ¯ydzi polskiej narodowo�ci. 

Persönliche Adjudantur  
des Führers  

und Reichskanzlers 
1932–1944 

Polityczne sprawozdania sytuacyjne z Polski (1938 r.), sytu-
acja w polskim rz¹dzie (1935 r.), w³¹czenie dystryktu ³ódz-
kiego do Warthegau, plebiscyt na �l¹sku Cieszyñskim, sytu-
acja polityczna i gospodarcza na �l¹sku. 

Partei – Kanzlei 
1933–1945 

Administracja w Generalnej Guberni, sprawozdania sytu- 
acyjne na terenie polskich dystryktów (Gau), zwalczanie 
przeciwników politycznych, wroga propaganda, agitacja po- 
lityczna, sprawy gospodarcze, obozy pracy dla obcokrajow- 
ców i jeñców wojennych, transporty, konfiskata mienia. 

Nachlaß Wilhelm Solf 
[1885] 1889–1936 

[1954] 

Mo¿liwo�ci zasiedlania polskich terenów wschodnich 
w 1915 r. 
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Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg � Wiesentalstr. 10 79115 Freiburg

Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Nachlaß Schiffer, Eugen 
1907–1938 

Materia³y z okresu jego dzia³alno�ci jako niemieckiego ko-
misarza w Genewie podczas rokowañ gospodarczych z Pols- 
k¹ na temat Górnego �l¹ska (1921–1922), materia³y do sto- 
sunków polsko-niemieckich. 

Nachlaß Loebell,  
Friedrich-Wilhelm von 

1904–1931 

Korespondencja polityczna, jak równie¿ akta dotycz¹ce 
kwestii polskiej w okresie I wojny �wiatowej. 

Nachlaß Herrmann,  
Alfred 

1914–1941 

Materia³y do kwestii polskiej i do niemiecko-polskich sto- 
sunków w i po I wojnie �wiatowej. 

Nachlaß Herold, Karl 
1890–1930 

Materia³y z okresu jego parlamentarnej dzia³alno�ci, przede 
wszystkim dotycz¹ce gospodarki i rolnictwa, polityki wobec 
Polski, jak równie¿ zwi¹zków i organizacji katolickich. 

Nachlaß Hepke,  
Robert von 
1859–1887 

Akta dotycz¹ce kwestii polskiej przed I wojn¹ �wiatow¹. 

 

Nazwa zespo³u,  
daty pocz¹tkowe 

i koñcowe 
Zawarto�æ  

Nachlaß Speidel,  
Wilhelm 

1939–1958 

Udzia³ lotnictwa niemieckiego (Luftwaffe) w II wojnie �wia- 
towej, szczególnie w kampanii we Francji, w Polsce i w wal- 
ce przeciwko Anglii. 

Nachlaß Hofmiller, 
Hermann 

1939–1944 

Dzienniki i materia³y urzêdowe na temat kampanii we Fran- 
cji, Zwi¹zku Radzieckim, Rumunii i w Polsce. 

Nachlaß Hoepner, Erich 
1939–1954 

Rozpracowania z przebiegu wojny 1939–1942, przede wszyst- 
kim kampania wojenna w Polsce i we Francji. 

Nachlaß Arnim, 
Hans – Jürgen von 

1914–1943 

Materia³y do kampanii wojennej w Polsce, na Zachodzie, na 
Ba³kanach i z okresu dzia³alno�ci jako g³ównodowodz¹cego 
grup¹ armii �Afryka� w 1943 r. 
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Dorota S o k o ³ o w s k a, Polonica registered at Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde and
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem. The author presents, in the
form of tables, lists of names of archival fonds registered in 2000 at two archives in Berlin:
Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde and Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in
Berlin-Dahlem. In Bundesarchiv, the review of archival fonds from the NS- National Soziali-
smus section was continued. App. 20 archival fonds with private papers related to Polish affairs
with provisional, hand-written card inventories. A cartographic collection comprises app. 50
maps and plans relating to Poland.

Dorota S o k o ³ o w s k a, Polonica enregistrés dans les Bundesarchiv Berlin-Lichterfel-
de et les Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem. L’article présente
des tableaux d’inventaires des dénominations des fonds d’archives, enregistrées en 2000 dans
deux établissements d’archives à Berlin: Bundesarchiv de Berlin-Lichterfelde et Geheimes Sta-
atsarchiv Preussischer Kulturbesitz à Berlin-Dahlem. Dans les Bundesarchiv ont été continués
les travaux de recherche concernant les fonds d’archives du département NS – National Sozia-
lismus. Environ 20 ensembles de papiers privés, qui sont dotés d’inventaires sous forme de
feuillets manuscrits, à caractère provisoire, ont concerné les questions polonaises. La collection
cartographique contient quelque 50 cartes et plans concernant la Pologne.

Äîðîòà Ñ î ê î ë î â ñ ê à, Ïîëîíèêè ðåãèñòðèðîâàííûå â íåìåöêèõ àðõèâàõ íà îñíîâàíèè
êàðòî÷íûõ è êíèæíûõ îïèñåé. Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò òàáåëüíûå ñâîäêè íàçâàíèé àðõèâíûõ
ôîíäîâ ðåãèñòðèðîâàííûõ â 2000 ã. â äâîèõ áåðëèíñêèõ àðõèâàõ: Bundesarchiv â Áåðëèíå
� Ëèõòåðôåëüäå è Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz â Áåðëèíå � Äàëåì.
Â Bundesarchiv ïðîäîëæàëîñü ïðîñìàòðèâàíèå ôîíäîâ èç îòäåëà NS � National Soziali-
smus. Ìàòåðèàëû ê ïîëüñêèì äåëàì íàõîäÿòñÿ â îêîëî 20 ëè÷íûõ ôîíäàõ, ê êîòîðûì
ñîñòàâëåíû ïðîâèçîðíûå, îò ðóêè ïèñàíûå êàðòî÷íûå îïèñè. Êàðòîãðàôè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ
ñîäåðæàåò îêîëî 50 êàðò è ïëàíîâ òåððèòîðèè Ïîëüøè.
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ZASADY OPRACOWANIA INFORMATORA O ZASOBIE
ARCHIWALNYM

NA MARGINESIE PUBLIKACJI INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWALNYM,
oprac. Jerzy Szumski, Bia³ystok 2000, Archiwum Pañstwowe w Bia³ymstoku, ss. 279.

Wystêpuj¹ce w ostatnich latach coraz czêstsze zjawisko publikowania przez niektóre ar-
chiwa pañstwowe drukowanych spisów zespo³ów1, którym nadawano tytu³ �Informator�2, by³o
jednym z powodów, dla których w Zak³adzie Naukowym Archiwistyki NDAP przygotowano
�Zalecenia dotycz¹ce opracowania informatora o zasobie archiwum pañstwowego�3. Wydano
je w celu ujednolicenia formy i zawarto�ci informatorów publikowanych przez archiwa pañ-
stwowe. Informatory o zasobie archiwum powinny byæ bowiem opracowywane wg ujednoli-
conego schematu, umo¿liwiaj¹cego korzystaj¹cym dotarcie do poszukiwanych danych, zawie-
raj¹cych podobn¹ g³êbiê informacji.

Innym celem omawianych zaleceñ by³o wskazanie archiwom ujednoliconej metody opisu
zasobu. Sporz¹dzony wg niej informator w za³o¿eniu ma byæ skrócon¹ wersj¹ przewodnika po
zasobie4, za� punkty opisu ka¿dego zespo³u (zbioru) archiwalnego, po rozwiniêciu i uszczegó-
³owieniu, powinny przyspieszyæ prace prowadzone przy opracowaniu przewodnika po zasobie
archiwum. Stosowanie ujednoliconych zasad opracowania informatorów u³atwi zebranie i sca-
lenie informacji o zasobie wszystkich archiwów pañstwowych w jednym ogólnopolskim infor-
matorze b¹d� przewodniku, omawiaj¹cym zasób polskich archiwów pañstwowych, lub te¿
w informatorach tematycznych, omawiaj¹cych okre�lone grupy dokumentacji.

1 Publikacje takie straci³y racjê bytu z chwil¹ upowszechnienia informacji o wszystkich zespo³ach
(zbiorach) znajduj¹cych siê w zasobie polskich archiwów pañstwowych w komputerowej bazie danych
SEZAM, dostêpnej na internetowej stronie NDAP (www.archiwa.gov.pl).

2 Zob. np. Informator archiwalny [Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie], oprac. D. Byszuk, Rzeszów
1998; Archiwum Pañstwowe w £odzi. Informator o zasobie, oprac. M. Janik, M. Wilmañski, £ód� 1996.

3 Stanowi¹ one Za³¹cznik do pisma naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z dnia 1 VI 2000 r.
(znak: ZNA-600-2/00). Niestety, nie zosta³y zamieszczone w publikacji Zbiór przepisów archiwalnych
wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych w latach 1952�2000, wybór i oprac.
M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001.

4 Zalecenia w sprawie zasad opracowania informatora s¹ oparte na tek�cie �Wskazówek metodycz-
nych do opracowania przewodnika po zasobie archiwum�, wprowadzonych pismem okólnym naczelnego
dyrektora archiwów pañstwowych z dnia 12 VI 1982 r.
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Informator powinien zatem pod wzglêdem g³êbi informacyjnej plasowaæ siê miêdzy spi-
sem zespo³ów a przewodnikiem po zasobie archiwum. Niezmiernie istotne jest równie¿ to, aby
w publikacji omówione zosta³y wszystkie zespo³y (zbiory) archiwalne, niezale¿nie od stanu
ich opracowania.

Pierwsz¹ publikacj¹, któr¹ wydano drukiem na podstawie zaleceñ, by³ informator o zasobie
Archiwum Pañstwowego w Bia³ymstoku, opracowany przez Jerzego Szumskiego, przy wspó³-
pracy Krzysztofa Jab³oñskiego i Marka Kietliñskiego. Przedstawiono w nim zasób archiwum
wg stanu z dnia 30 VI 2000 r. By³o w nim wówczas 1500 zespo³ów i zbiorów archiwalnych5,
o ³¹cznym rozmiarze 166 634 j.a. (nie podano rozmiaru zasobu liczonego w metrach bie¿¹-
cych), które w zdecydowanej wiêkszo�ci zawieraj¹ materia³y wytworzone w XIX i XX w.
Równolegle og³oszono drukiem, wydany wg tych samych zasad (i zawieraj¹cy te same, opisa-
ne poni¿ej, b³êdy), informator o zasobie archiwum w £om¿y6.

Informator sk³ada siê ze spisu tre�ci, wstêpu, wykazu skrótów, charakterystyki zasobu ar-
chiwalnego, bibliografii, indeksu geograficznego oraz streszczenia w jêzyku angielskim. Przy
omawianiu zasobu archiwalnego pos³u¿ono siê klasyfikacj¹ aktotwórców zapo¿yczon¹ z bazy
danych SEZAM, dostosowuj¹c j¹ do specyfiki zasobu Archiwum w Bia³ymstoku. Tak wiêc
utworzono 15 grup (ka¿da z nich jest podzielona na dwie czê�ci, omawiaj¹ce akta sprzed 1944 r.
oraz po 1944 r.), a mianowicie: 1) administracja ogólna i samorz¹dowa, 2) administracja spe-
cjalna, 3) instytucje wymiaru sprawiedliwo�ci, 4) akta stanu cywilnego7, 5) instytucje wyzna-
niowe, 6) spó³dzielczo�æ, 7) instytucje finansowe, 8) instytucje gospodarcze, 9) stowarzyszenia
i zwi¹zki, 10) partie polityczne i podleg³e organizacje, ruchy spo³eczne, 11) instytucje nauki,
o�wiaty i kultury, 12) szpitale, 13) archiwa rodzinno-maj¹tkowe, 14) zbiory i kolekcje.
W 15 grupie, zatytu³owanej Mikrofilmy ksi¹g metrykalnych przechowywanych w archiwach
ko�cielnych, zamieszczono wykaz mikrofilmów ksi¹g metrykalnych z lat 1633�1788 z 26 pa-
rafii rzymskokatolickich, 1 parafii unickiej i 4 parafii prawos³awnych z terenu Bia³ostocczy-
zny. Jak siê wydaje, fragment omawiaj¹cy mikrofilmy ze zbiorów obcych powinien zostaæ
wyodrêbniony z dzia³u �Zasób archiwum�, bowiem mikrofilmy s¹ rejestrowane w odrêbnych
�rodkach ewidencyjnych8. Utworzony w ten sposób dzia³ informatora omawiaj¹cy mikrofilmy
powinien byæ tak¿e poprzedzony wyja�nieniami, zawieraj¹cymi informacje o tym, z zasobu
których archiwów ko�cielnych pochodz¹ zmikrofilmowane ksiêgi.

Zasadnicz¹ czê�æ zawarto�ci informatora (s. 9�258) stanowi charakterystyka zasobu archi-
wum. Zosta³a ona zredagowana w dwu kolumnach. Ka¿dy zespó³ lub zbiór ma w informatorze
kolejny numer porz¹dkowy, od 1 do 1500 (do numerów tych odsy³aj¹ has³a indeksu geogra-
ficznego). Opisy informacyjne wszystkich zespo³ów (zbiorów) archiwalnych zosta³y podane
w 7 punktach. Zawieraj¹ one nastêpuj¹ce dane: 1) nazwa zespo³u oraz jego numer w ewidencji
zasobu, 2) daty skrajne, 3) rozmiary okre�lone w jednostkach archiwalnych oraz metrach bie-

5 W informatorze zestawiono informacje tylko o zespo³ach zewidencjonowanych.
6 Informator o zasobie archiwalnym [Archiwum Pañstwowe w Bia³ymstoku. Oddzia³ w £om¿y], oprac.

L. Kocoñ, Bia³ystok 2000.
7 W grupie tej (przy konkretnych zespo³ach) zabrak³o odniesieñ do mikrofilmów ksi¹g parafialnych,

których spis zamieszczono na s. 259.
8 Por. Instrukcjê w sprawie prowadzenia ewidencji mikrofilmów w archiwach pañstwowych, stanowi¹c¹

Za³¹cznik nr 2 do Zarz¹dzenia nr 11 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z dnia 28 XII 1999 r.
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¿¹cych, 4) charakterystykê zawarto�ci zespo³u, 5) jêzyk dokumentacji, 6) informacjê o zmi-
krofilmowaniu zespo³u9, 7) pomoce ewidencyjno-informacyjne.

Mimo ¿e omawiana publikacja zosta³a wydana na podstawie Zaleceñ dotycz¹cych opra-
cowania informatora o zasobie archiwum pañstwowego, jej lektura zwraca jednak uwagê na
pewne niedoci¹gniêcia. Wynikaj¹ one g³ównie z pominiêcia wskazañ zawartych w omówio-
nych zaleceniach. Przede wszystkim nie�cis³y jest tytu³ publikacji: Informator o zasobie archi-
walnym, co wp³ywa na niejasno�æ zapisu bibliograficznego wydawnictwa. W tytule brakuje
bowiem informacji, zasobu którego archiwum dotyczy jej zawarto�æ. Trzeba zwróciæ uwagê,
¿e napis na ok³adce Archiwum Pañstwowe w Bia³ymstoku jest nazw¹ wydawcy, a nie czê�ci¹
tytu³u. Jak wiadomo, zalecenia w punkcie dotycz¹cym tytu³u informatora podaj¹, ¿e powinien
on sk³adaæ siê z dwu elementów, nazwy archiwum oraz nazwy opracowania (np. Archiwum
Pañstwowe w Bia³ymstoku. Informator o zasobie).

Wiêcej uwag mo¿na skierowaæ pod adresem wstêpu. Niestety, jest on zbyt lakoniczny. Na
niespe³na 3 stronach (ostatnia z nich wymaga solidnej korekty) podano podstawowe informa-
cje na temat archiwum i jego zasobu, zasad udostêpniania materia³ów archiwalnych oraz struk-
tury informatora. Zabrak³o w nim jednak kilku niezbêdnych wyja�nieñ. Oprócz wspomnianych
ju¿ spraw zwi¹zanych z zamieszczeniem mikrofilmów ksi¹g metrykalnych, we wstêpie braku-
je wyja�nienia dotycz¹cego aktualnego statusu grup zespo³ów10. We wstêpie nie znalaz³a siê
te¿ informacja mówi¹ca o tym, ¿e publikacja zosta³a wydana na podstawie zaleceñ dotycz¹-
cych opracowania informatora o zasobie archiwum pañstwowego.

Drobna uwaga dotyczy spisu tre�ci. Podaje on, ¿e na s. 9 znajduje siê dzia³ �Zasób archi-
wum�, gdy tymczasem tytu³ ten nie zosta³ uwzglêdniony w tek�cie publikacji. Warto dodaæ, ¿e
dzia³ ten obejmuje 250 ss., dlatego te¿ znacznym u³atwieniem dla czytelnika w orientacji
w zawarto�ci publikacji by³oby wprowadzenie w niej tzw. ¿ywej paginy.

Pomimo zwrócenia uwagi na powy¿sze braki i niedoci¹gniêcia, nale¿y zdecydowanie podkre-
�liæ, ¿e informator o zasobie AP w Bia³ymstoku zosta³ opracowany poprawnie i generalna oce-
na tej publikacji jest pozytywna11. Jak siê wydaje, uk³ad publikacji (w tym np. z³amanie tekstu
w dwu kolumnach) zosta³ dobrze przyjêty w �rodowisku archiwistów12. Zawarto�æ i uk³ad
wewnêtrzny informatora dobrze odzwierciedlaj¹ zalecenia wydane przez NDAP. Jest to istot-
ne, tym bardziej ¿e zosta³y one og³oszone zaledwie na kilka miesiêcy przed ukoñczeniem prac
redakcyjnych nad informatorem. Jest on wiêc pierwszym wydawnictwem, które uwzglêdnia te
wytyczne. Nale¿y s¹dziæ, ¿e wk³ad pracy w³o¿ony w przygotowanie informatora w znacz¹cej
mierze u³atwi i przyspieszy wydanie przewodnika po zasobie AP w Bia³ymstoku.

9 Podano jedynie informacje typu: �nie zmikrofilmowane� lub (w przypadku nielicznych zespo³ów)
�zmikrofilmowane�. Przy tej informacji nie podano jednak numeru mikrofilmu.

10 Zarz¹dzenie nr 2 naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych z dnia 9 III 1999 r. w sprawie ewi-
dencji zasobu archiwalnego w archiwach pañstwowych.

11 Por. omówienie autorstwa W. Chor¹¿yczewskiego, Informator o zasobie archiwalnym, oprac. Jerzy
Szumski przy wspó³pracy Krzysztofa Jab³oñskiego i Marka Kietliñskiego, Bia³ystok 2000, ss. 279, �Archi-
wista Polski�, r. 7, 2002, nr 1 (25), s. 117�118.

12 Na wzór informatora o zasobie AP w Bia³ymstoku opracowany zosta³ informator o zasobie AP
w Elbl¹gu z siedzib¹ w Malborku (w druku).
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KRZYSZTOF STRYJKOWSKI
(Poznañ)

FRANCUSKI PODRÊCZNIK DLA ARCHIWISTÓW ZAK£ADOWYCH

ISABELLE GUERIN-BROT, LES ARCHIVES DES ENTREPRISES. CONSEILS
PRATIQUES D�ORGANISATIONS, Paris 1989, Archives Nationales, wyd. 2, ss. 87.

Od sytuacji w archiwach zak³adowych czy te¿ ogólnie mówi¹c od �przedpola archiwalne-
go� uzale¿niona jest w sposób decyduj¹cy baza �ród³owa, dostêpna pó�niej w archiwach
pañstwowych � instytucjach przechowuj¹cych archiwalia o charakterze wieczystym. Proble-
mom tym wiele miejsca po�wiêcaj¹ wszystkie s³u¿by archiwalne. W przypadku Francji od-
zwierciedleniem tego zainteresowania s¹ liczne publikacje dotycz¹ce postêpowania z doku-
mentacj¹ w ró¿nych instytucjach, a przygotowane si³ami Dyrekcji Archiwów Francji. Za coraz
wa¿niejsz¹ uznawana jest tam równie¿ dokumentacja zak³adów przemys³owych, czego odbi-
ciem jest chocia¿by powo³anie w 1993 r. Centrum Archiwów �wiata Pracy (CAMT), zlokali-
zowanego w Roubaix.

Publikacja niniejsza ukaza³a siê po raz pierwszy ju¿ w 1980 r., a jej obecnie przedstawiana
wersja zosta³a wzbogacona o elementy najbardziej istotne (nowe prawo archiwalne oraz prze-
pisy szczegó³owe). W prezentowanym wydawnictwie uwzglêdniono równie¿ uwagi zg³aszane
przez przedstawicieli archiwów pañstwowych, jak i sugestie ze strony archiwistów zatrudnio-
nych w archiwach zak³adowych ró¿nego rodzaju przedsiêbiorstw.

Znaczenie archiwów zak³adów przemys³owych zosta³o równie¿ podniesione w przedmo-
wie do omawianej publikacji. Jean Favier, dyrektor naczelny archiwów Francji, podkre�li³ w niej,
¿e archiwalia wspó³czesnych zak³adów przemys³owych s¹ bardzo wa¿n¹ czê�ci¹ wszystkich
materia³ów �ród³owych i obrazuj¹, jakie miejsce zajmuj¹ one w ¿yciu narodu. Nie sposób rów-
nie¿ przeceniæ znaczenia tych materia³ów dla potrzeb bie¿¹cych. Sprawnie funkcjonuj¹ce ar-
chiwa zak³adów przemys³owych jawi¹ siê wiêc jako instytucje, których efekty dzia³ania owoc-
ne s¹ zarówno dla badañ historycznych, jak i procesu kierowania ka¿d¹ jednostk¹ organizacyj-
n¹. Autor przedmowy stwierdzi³, ¿e pañstwo nie przewiduje przymuszania ani tym bardziej
brania na siebie zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem archiwów zak³adów przemys³owych. Ksi¹¿-
kê niniejsz¹ traktowaæ nale¿y przede wszystkim jako wyraz jego pozostawania w s³u¿ebnej
roli wobec instytucji tego typu i pe³nienia funkcji przeka�nika form i metod pracy stosowanych
w archiwach publicznych.

We wstêpie do opracowania wy³o¿one zosta³y przez jej autorkê nastêpuj¹ce, jej zdaniem
podstawowe, kwestie: przyczyny organizowania archiwów w przedsiêbiorstwach (dlaczego
archiwum w przedsiêbiorstwie?), prawo archiwalne z 3 I 1979 r. o archiwach i jego wp³yw na
archiwa przedsiêbiorstw, rola Dyrekcji Archiwów Francji w regulowaniu postêpowania z ar-
chiwaliami przedsiêbiorstw oraz archiwa zak³adów pracy a badania historyczne. W zwiêz³ej
formie udzielone zosta³y tutaj odpowiedzi dotycz¹ce wymienionej problematyki. W odniesie-
niu do dokumentacji przedsiêbiorstw, oprócz wspomnianego prawa archiwalnego z 3 I 1979 r.,
mia³y równie¿ zastosowanie przepisy o nacjonalizacji niektórych zak³adów przemys³owych
z 1982 r. W jej ramach z sektora prywatnego przesz³o wówczas pod kontrolê pañstwa ogó³em
46 fabryk, z których czê�æ ponownie zosta³a oddana w rêce prywatne w 1986 r.
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Archiwaliami o proweniencji fabrycznej archiwa pañstwowe we Francji zainteresowa³y siê
ju¿ w 1949 r. Trafia³y one do nich najczê�ciej na podstawie umów depozytowych. Przekazuj¹-
cy akta zachowywali zazwyczaj prawo w³asno�ci i dysponowania nimi. Tylko w 1989 r. w Archi-
wum Narodowym w Pary¿u znajdowa³o siê ponad 200 zespo³ów akt przedsiêbiorstw (seria
AQ). Podkre�lony zosta³ równie¿ walor dokumentacji fabrycznej do wszelkich badañ, s³u¿¹-
cych odtwarzaniu historii spo³eczeñstwa Francji. W szczególno�ci podniesiona zosta³a warto�æ
dokumentacji dotycz¹cej strajków, traktowanych jako wyraz wywierania wp³ywu na rzeczywi-
sto�æ spo³eczno-ekonomiczn¹ przez znaczn¹ czê�æ spo³eczeñstwa. Podobnie, jako materia³y
o znacznej warto�ci, traktowaæ nale¿y dokumentacjê dotycz¹c¹ zaburzeñ i wypadków przy pracy.
Przyk³adem takich materia³ów s¹ raporty tygodniowe, sporz¹dzane przez dyrektora kopalñ
w Decazeville w okresie okupacji 1940�1944, w których znale�æ mo¿na znakomicie oddany
stan ducha górników tego okresu oraz informacje o aktach sabota¿u poprzedzaj¹cych wyzwo-
lenie. Akta przedsiêbiorstw s¹ równie¿ niezast¹pionym i bardzo bogatym �ród³em do badañ
nad histori¹ techniki. Autorka publikacji przywo³uje przy tym wiele znakomitych prac history-
ków francuskich, opracowanych w³a�nie na bazie �róde³ pochodz¹cych z archiwów fabrycz-
nych. Podkre�lono równie¿ rolê archiwów fabrycznych w dziedzinie historii techniki, a zw³aszcza
ich znaczenie w nowej dyscyplinie nazwanej �archeologi¹ przemys³ow¹�. Archiwa fabryczne
przyczyniaj¹ siê w praktyce do ochrony dziedzictwa przemys³owego. Polega to nie tylko na
odpowiednim traktowaniu oraz dzia³aniu na rzecz �wiadectw �kultury technicznej�, lecz rów-
nie¿ wywieraniu wp³ywu na innowacyjno�æ, traktowan¹ jako zasadniczy czynnik postêpu.

Czê�æ pierwsza publikacji zatytu³owana zosta³a Kilka podstawowych pojêæ z dziedziny archi-
wów. W bardzo krótkim zarysie przedstawiono tam najwa¿niejsze definicje zaczerpniête
z obowi¹zuj¹cego we Francji prawa archiwalnego. Jedn¹ z nich jest wyja�nienie terminu �ar-
chiwa� czy te¿ �dokumentacja�. Wed³ug prawa archiwalnego z 3 I 1979 r. s¹ to �zespo³y do-
kumentów, bez wzglêdu na ich czas powstania, formê i no�nik, wytworzone lub otrzymane
przez wszystkie osoby prawne lub fizyczne i przez wszystkie organizmy publiczne lub prywat-
ne w czasie ich dzia³alno�ci�. Dalej zapoznaæ siê mo¿na z uwag¹, ¿e w sk³ad archiwów wcho-
dzi dokumentacja ró¿nych rodzajów: rêkopisy, maszynopisy lub druki, plany, fotografie, mi-
kroformy, karty perforowane, no�niki magnetyczne i optyczne itd. Archiwa i przechowywana
w nich dokumentacja mog¹ byæ wykorzystywane podwójnie. Po pierwsze znale�æ w nich mo¿-
na �lady podejmowanych decyzji (np. anga¿owania do pracy). Po drugie �wiadcz¹ o przesz³o-
�ci i stanowi¹ dla historii �ród³o z pierwszej rêki, unikatowe i niezast¹pione, wziête bezpo�red-
nio z rzeczywisto�ci. Rozwa¿ania koñczy przedstawienie systemu archiwalnego we Francji,
okre�lonego jako trzy kolejne stadia egzystowania archiwów. Mianem tym okre�lone zosta³y:
archiwa bie¿¹ce, archiwa przej�ciowe oraz archiwa definitywne (historyczne), przy czym wy-
ja�nione zosta³y zasady i miejsca ich funkcjonowania.

W kolejnej czê�ci opracowania przedstawiono praktyczne porady dotycz¹ce tworzenia archi-
wów fabrycznych. Autorka stwierdzi³a, ¿e organizuj¹c archiwum, liczyæ siê nale¿y z oporem
niektórych dzia³ów administracji zak³adowej. S¹ one bowiem przyzwyczajone do przecho-
wywania wytworzonej dokumentacji we w³asnym zakresie. Utworzenie archiwum fabryczne-
go powinno byæ wiêc zaanonsowane okólnikiem dyrekcji przedsiêbiorstwa, do którego trzeba
do³¹czyæ instrukcje i regulaminy dotycz¹ce przekazywania, udostêpniania i niszczenia doku-
mentacji. Archiwum powinno byæ podporz¹dkowane bezpo�rednio dyrekcji przedsiêbiorstwa
lub funkcjonowaæ przynajmniej na poziomie jego sekretariatu generalnego. Wiele uwagi po-
�wiêcono personelowi archiwum. Zatrudnieni tutaj powinni byæ partnerami dla kierowników
innych dzia³ów oraz dysponowaæ mo¿liwo�ciami prowadzenia z nimi dialogu. W dobie kró-
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lowania specjalizacji nie mo¿e to byæ miejsce pracy np. dla in¿yniera na emeryturze, który
bêdzie wype³nia³ tym sposobem nadmiar wolnego czasu. Kadry dla archiwów przedsiêbiorstw
s¹ kszta³cone przez Archiwa Francji (Ecole Nationale des Chartes) oraz przez uniwersytety,
z których rekomendowane s¹ kierunki archiwistyczne szkó³ akademickich Lyon III oraz Mul-
house. Godne uwagi s¹ równie¿ szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów
Francuskich oraz Centrum Informacji o Materia³ach i Artyku³ach Biurowych.

Dalej zaprezentowane zosta³y wymogi dotycz¹ce lokalu archiwum i jego wyposa¿enia
� zgodne z innymi publikacjami francuskimi traktuj¹cymi o tym zagadnieniu. Niektóre archiwa
przedsiêbiorstw, a specjalnie wielkich korporacji przemys³owych, organizowane s¹ na prowincji
i pe³ni¹ nie tylko funkcjê archiwów bie¿¹cych, lecz równie¿ archiwów historycznych. W taki
w³a�nie sposób post¹pi³a Grupa Saint Gobain, która swoje archiwum obliczone na ponad 25 km
akt zlokalizowa³a poza Pary¿em w miejscowo�ci Blois (departament Loir-et-Cher). W kosztach
budowy i urz¹dzania archiwum partycypowa³y wszystkie filie i przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do Grupy
Saint Gobain. Takie rozwi¹zanie problemu zachowania dokumentacji zas³uguje na szczególne
rozpropagowanie w realiach polskich, gdzie zak³ady pracy najchêtniej pozbywaj¹ siê archiwi-
stów oraz archiwów i sk³adnic akt, powierzaj¹c opiekê nad nimi rzekomo specjalistycznym przed-
siêbiorstwom. Posuniêcie takie, przynosz¹ce efekty ekonomiczne (koszty!), nie zawsze dobrze
skutkuje stanem dokumentacji oraz mo¿liwo�ciami dostêpu do niej.

Nastêpnie omówione zosta³y zasady organizacji pracy archiwalnej w przedsiêbiorstwie,
przy czym za niezbêdne uznano doskona³e poznanie przez jego personel struktury organizacyj-
nej zak³adu oraz obowi¹zuj¹cych w nim przepisów i rozwi¹zañ organizacyjno-prawnych.
Omawiaj¹c traktowanie archiwów wspó³czesnych, autorka broszury niezwykle trafnie zauwa-
¿y³a, ¿e ich powstawanie zwi¹zane jest �ci�le z pracami biurowymi, st¹d te¿ niezwykle wiele
uwagi po�wiêciæ nale¿y w³a�ciwemu u³o¿eniu stosunków z komórkami organizacyjnymi wy-
twarzaj¹cymi dokumentacjê. Wa¿na jest równie¿ ewentualna pomoc w odpowiedniej organi-
zacji pracy kancelaryjnej, np. w przygotowaniu planu porz¹dkowania dokumentacji. Dzia³ania
takie stanowi¹ pole popisu dla pracowników archiwum. Godna na�ladownictwa jest równie¿
propozycja wyznaczania w ka¿dej z komórek organizacyjnych (wydzia³ów) osób odpowiedzial-
nych za dokumentacjê oraz za kontakty z archiwum przedsiêbiorstwa.

W dalszej czê�ci opracowania omówiono szczegó³owo kwestie zwi¹zane z przekazywa-
niem dokumentacji do archiwum (przygotowanie techniczne i ewidencja), porz¹dkowaniem
i numerowaniem (sygnowaniem). W czê�ci dotycz¹cej porz¹dkowania dokumentacji masowej
(wielkie serie) zasugerowano niew³a�ciwo�æ stosowania w klasyfikacji dokumentacji systemu
dziesiêtnego, stanowczo go odradzaj¹c. Najlepszy dla w³a�ciwej systematyzacji akt przedsiê-
biorstw jest, zdaniem autorki opracowania, uk³ad alfabetyczno-numeryczny, umo¿liwiaj¹cy
odpowiednie przypisanie dokumentacji wytwarzanej i zwi¹zanej z ró¿nymi funkcjami przed-
siêbiorstwa. System ten uznany zosta³ za bardziej czytelny od dziesiêtnego. Nastêpnie wy³o¿o-
ne zosta³y zasady oznaczania (sygnowania) dokumentacji w archiwach, podobnie jak w Polsce
oparte na numerach spisów zdawczo-odbiorczych, w których wa¿nym elementem jest pozycja
spisu. Zdarza siê równie¿ wprowadzenie sygnatury trójelementowej, poprzez dodanie roku prze-
kazania akt. Sygnatura 1980/25/3 oznacza wiêc pozycjê 3 spisu zdawczo-odbiorczego nr 25
z roku 1980. Istotna wydaje siê informacja, ¿e archiwa wieczyste (we Francji definitywne)
przechowuj¹ ok. 10% materia³ów pochodz¹cych z ró¿nych zespo³ów, a wystêpuj¹ce w nich
materia³y maj¹ uk³ad alfabetyczno-numeryczny, nadany im jeszcze w archiwum bie¿¹cym.

Za podstawow¹ formê pomocy archiwalnych, s³u¿¹cych zarówno ewidencjonowaniu, jak
i nastêpnie ich udostêpnianiu, uznawane s¹ spisy zdawczo-odbiorcze akt. Przygotowane s¹ one
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si³ami komórki przekazuj¹cej, czêsto przy pomocy archiwum. Ewidencja archiwum przeno-
szona jest czêsto na no�nik elektroniczny. W komputerowych aplikacjach, wspomagaj¹cych
pracê archiwum, znalaz³o siê równie¿ miejsce na tworzenie podstawowych pomocy informa-
cyjnych dotycz¹cych ich zasobu. W poszczególnych polach, �rubrykach�, uwzglêdnione s¹
wszystkie podstawowe elementy spisów zdawczo-odbiorczych. S¹ to: nazwa komórki przeka-
zuj¹cej, numer i data przekazania, typ dokumentu (protokó³, korespondencja, kontrakty itp.),
temat, sprawa, za³atwiaj¹cy (je�li jest inny ni¿ komórka przekazuj¹ca akta), dotycz¹ce sprawy
osoby i miejsca, sygnatura jednostki i przewidziana data jej likwidacji lub wskazania przecho-
wywania wieczystego. Indeksowanie dokumentacji w archiwach przedsiêbiorstw odbywa siê
jedynie do poziomu spisów zdawczo-odbiorczych. St¹d te¿ wyj¹tkowo wa¿ne znaczenie przy-
pisuje siê ich odpowiedniemu przygotowaniu. Generalnie informatyka okre�lona zosta³a jako
przynosz¹ca archiwom wiele po¿ytku i u³atwiaj¹ca wszelkie prace, do których wykonania zo-
bligowany zosta³ personel. Szczególn¹ rolê informatyka winna odgrywaæ w przypadkach do-
kumentacji masowej.

Wiele uwagi po�wiêcono ponadto kwestiom w³a�ciwego prowadzenia brakowania doku-
mentacji. W tej czê�ci opracowania przedstawiono zasady postêpowania z dokumentacj¹ o cha-
rakterze orygina³ów oraz z dubletami. Jedynie w³a�ciwe komórki organizacyjne tworz¹, prze-
chowuj¹, a nastêpnie przekazuj¹ do archiwum odpowiednie materia³y. Przy eliminowaniu, tj.
brakowaniu dokumentacji najwa¿niejszym tego kryterium staæ siê winien dzisiejszy i przysz³y
interes przedsiêbiorstwa. Autorka przyzna³a, ¿e niemo¿liwe jest podanie jakichkolwiek kon-
kretnych zaleceñ w tej dziedzinie, bowiem czêsto dokumentacja jest przechowywana o wiele
d³u¿ej, ni¿ przewiduj¹ to w³a�ciwe przepisy. Wysnuæ st¹d nale¿y wniosek, ¿e ustawodawstwo
w tej dziedzinie nale¿y zrewidowaæ. W tej czê�ci broszury przedstawione zosta³y te¿ sprawy
mikrofilmowania zbiorów archiwalnych. W czasie przygotowywania prezentowanego opraco-
wania francuskie prawo cywilne dopuszcza³o ju¿ przedstawianie dokumentu w formie mikro-
filmu jako dowodu, podczas gdy prawo handlowe nadal wymaga³o przedstawienia, a zarazem
zachowania dokumentacji w formie orygina³ów (no�nik papierowy). Tutaj te¿ przytoczone zo-
sta³y w ogólnym zarysie okresy przechowywania najwa¿niejszych rodzajów dokumentacji.
Przyk³adowo: listy p³ac przechowywane byæ musia³y przez piêæ lat, co wynik³o z przepisów
prawa pracy oraz przepisów ubezpieczenia spo³ecznego. Akta personalne, wraz z kartami wy-
nagrodzeñ, powinny byæ przechowywane przez 120 lat, licz¹c od daty urodzenia dotycz¹cych
ich osób. W rozwa¿aniach na temat warto�ciowania akt nie zabrak³o równie¿ informacji o roli
archiwów pañstwowych w ustalaniu �wykazów akt� � normatywów przedstawiaj¹cych zarów-
no akta do wieczystego przechowywania, jak i zalecaj¹cych (na podstawie szczegó³owych prze-
pisów) odpowiednie okresy przechowywania dokumentacji zakwalifikowanej do pó�niejszego
zniszczenia. Zaprezentowany zosta³ równie¿ przepis o wydawaniu zezwoleñ na brakowanie
akt. Zgodnie z prawem z 3 I 1979 r. uprawniono do ich udzielania dyrektora generalnego archi-
wów francuskich.

Dalej omówione zosta³y zasady selekcji dokumentacji przeznaczonej do zachowania wie-
czystego. Powinny one prezentowaæ warto�æ �ród³ow¹ dla historii przedsiêbiorstwa, jak i hi-
storii gospodarczej i spo³ecznej oraz dziejów techniki. Przywo³ano tutaj wykaz akt, które nale-
¿y przechowywaæ wieczy�cie, a tak¿e omówiono zasady wyboru dokumentacji do wieczyste-
go przechowywania z akt masowych. Zaproponowano przy tym zastosowanie próby liczbowej
(jedna jednostka zachowana z 5, 10, 20, 50 lub w zale¿no�ci od wa¿no�ci dokumentacji z 200
lub 300 teczek aktowych), ewentualnie próby chronologicznej (ca³o�æ dokumentacji jednego
roku z wybranych piêciu lat lub pe³na dokumentacja jednego kwarta³u z dokumentacji rocz-
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nej). Do innych propozycji nale¿y zachowanie próby alfabetycznej (w archiwach publicznych
czêsto stosuje siê zachowanie akt personalnych pracowników, których nazwiska zaczynaj¹ siê
na konkretn¹ literê, np. C), a tak¿e próby topograficznej (zachowanie dokumentacji dotycz¹cej
konkretnego terenu). Mo¿liwe s¹ równie¿ wersje mieszane wyboru dokumentacji reprezenta-
tywnej (np. metoda topograficzno-alfabetyczno-chronologiczna).

Dok³adnie wyja�nione zosta³y zasady udostêpniania dokumentacji przechowywanej w ar-
chiwach przedsiêbiorstw. Archiwa te i zgromadzona w nich dokumentacja s³u¿¹ przede wszyst-
kim interesom w³asnych zak³adów pracy oraz ich pracownikom. Udostêpnianie odbywaæ siê
powinno wed³ug konkretnych przepisów i ustaleñ oraz musi byæ dokumentowane. Przy udo-
stêpnianiu akt nale¿y braæ pod uwagê okresy ochronne dostêpu do niektórych �róde³ informa-
cji. Generalnie we Francji okres, po którym akta mog¹ byæ udostêpniane, okre�li³y przepisy na
30 lat. Nie dotyczy to jednak dokumentacji medycznej, dla której okres ten wynosi 150 lat oraz
akt personalnych udostêpnianych po 120 latach. W obu przypadkach liczy siê on od chwili
urodzin pacjenta lub pracownika. Podobnie, po up³ywie 100 lat mo¿na siê zapoznawaæ z mate-
ria³ami zawieraj¹cymi informacje osobowe przetwarzane przez administracjê pañstwow¹. Na-
tomiast szczegó³y z ¿ycia prywatnego, informacje istotne dla bezpieczeñstwa pañstwa oraz
obrony narodowej udostêpniane byæ mog¹ dopiero po 60 latach. Dopiero po 100 latach udo-
stêpniane s¹ akta s¹dowe. W ka¿dym przypadku akta udostêpniane byæ powinny na miejscu
i pod nadzorem pracowników archiwum. Odstêpstwa od tego winny byæ skrupulatnie odnoto-
wywane, podobnie jak i fakt udostêpnienia.

Osobny rozdzia³ po�wiêcono omówieniu dokumentacji na �nowych no�nikach�; za takie
za� uznano mikroformy w postaci mikrofilmów i mikrofiszy, przy czym przedstawiono roz-
wi¹zania prawne dopuszczaj¹ce ich uznawanie jako dowód oraz przyk³ady ich zastosowania
w praktyce. Wa¿na jest równie¿ konstatacja, ¿e zastosowanie mikroform pozwalaj¹ce na zre-
dukowanie miejsca potrzebnego na archiwum przynajmniej o 95% nie sta³o siê jednak popu-
larne, poza nielicznymi przypadkami.

Do �nowych no�ników� zaliczono tak¿e dokumentacjê komputerow¹. Omówiono przy tym
zasady postêpowania z ta�mami, dyskami i dyskietkami magnetycznymi. Dalej przedstawiono
kwestie dotycz¹ce nagrañ wideofonicznych, pozwalaj¹cych na rejestrowanie obrazu i d�wiêku
oraz (wprowadzonych od 1985 r.) p³yt optyczno-cyfrowych. Te ostatnie stanowi³y nowo�æ (1989
r.) i widziano w nich ogromn¹ przysz³o�æ w dziedzinie digitalizacji zbiorów wobec mo¿liwo-
�ci przechowywania na p³ycie o rozmiarach 30 cm w formie cyfrowej 40 000 stron formatu A4.
Przy omawianiu dokumentacji bêd¹cej efektem elektronicznego przetwarzania danych podjêty
zosta³ równie¿ problem postêpowania z kartami perforowanymi. Podkre�lono, ¿e nie mog¹ byæ
one wykorzystane, a nawet zidentyfikowane bez sprzêtu i oprogramowania u¿ywanego pod-
czas ich �produkcji�. Podany zosta³ równie¿ przyk³ad ich wykorzystania w Centrum Doku-
mentacji Wspó³czesnej w Fontainebleau. Archiwum to przechowywa³o znaczne ilo�ci doku-
mentacji w tej w³a�nie formie, wytworzonej przed 20 laty przez administracjê centraln¹ pañ-
stwa. Przenoszeniu i odtwarzaniu informacji maj¹cych walor �ród³a s³u¿y³ w Fontainebleau
program �Constance� (Przechowywanie i gromadzenie dokumentacji nowej, tworzonej elek-
tronicznie). Przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ce nowe elektroniczne no�niki informacji korzysta-
³y najczê�ciej z najbardziej wówczas popularnej ta�my magnetycznej. Autorka opracowania
zaleca³a przegrywanie zapisanych na niej informacji przynajmniej co 5 lat oraz wykonywanie
i oddzielne przechowywanie kopii bezpieczeñstwa. Równocze�nie szczególnej pieczy poleca-
no odpowiednie potraktowanie (przechowywanie) informacji w tej formie mog¹cych byæ uzna-
nymi za �banki� lub �bazy danych�. Podkre�lono równie¿ problemy zwi¹zane z ochron¹ da-
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nych dotycz¹cych prywatno�ci a przetwarzanych elektronicznie. Podlega³y one ochronie prawnej
(prawo z 6 I 1978 r. uzupe³nione dekretem nr 78�774 z tego¿ roku). W pa�dzierniku 1985 r.
podpisana zosta³a przez 5 krajów Unii Europejskiej konwencja o podobnym charakterze, za-
pewniaj¹ca ochronê danych osobowych w trakcie ich przetwarzania i automatyzacji. Zgodnie
z ni¹ informacje o charakterze danych osobowych powinny zostaæ zniszczone lub zanonimizo-
wane po ich wykorzystaniu.

Zwrócono równie¿ uwagê na dokumentacjê audiowizualn¹, poczynaj¹c od przedstawienia
definicji i podkre�laj¹c jej znaczenie, jako �wiadectwa wspó³czesnej cywilizacji wykorzystu-
j¹cej ró¿nego rodzaju nowoczesne media. Nastêpnie omówiono zasady postêpowania oraz
mo¿liwo�ci jej wykorzystania. Zaznaczono przy tym, ¿e w wiêkszo�ci przypadków dokumen-
tacja taka przechowywana jest jeszcze w wytwarzaj¹cych j¹ instytucjach. Dokumentacjê au-
diowizualn¹ rozpatrywaæ nale¿y przynajmniej w trzech aspektach: prawnym (np. prawo roz-
powszechniania, prawa autorskie), technicznym (zasady przechowywania i konserwacji) oraz
dokumentacyjnym (procedura przekazywania dokumentacji w tej formie oraz jej odpowiedni
opis, katalogowanie, indeksowanie itp.). Przedstawiono ponadto mo¿liwo�ci wzbogacenia �ró-
de³ do dziejów przedsiêbiorstw poprzez tworzenie nagrañ w³asnych. I w tym przypadku wa¿n¹
rolê odgrywaæ winien archiwista, odpowiedzialny chocia¿by za w³a�ciwy dobór osób, którym
zaproponowany zostanie udzia³ w �sesji d�wiêkowej�. Publikacjê zamyka przedstawienie opty-
malnych warunków przechowywania wszystkich no�ników informacji (papier, papier fotogra-
ficzny, mikroformy i filmy, no�niki komputerowe).

Bardzo wa¿nym elementem opracowania s¹ zamieszczone w nim aneksy. Pierwszym z nich
jest formularz spisowy dokumentacji wytwarzanej i przechowywanej przez rozmaite komórki
organizacyjne. Wype³niony pozwala na okre�lenie jako�ci i wielko�ci dokumentacji, umo¿li-
wiaj¹c w³a�ciwe zorganizowanie, a przede wszystkim zaplanowanie pracy archiwum zak³ado-
wego. Podkre�liæ nale¿y, ¿e ju¿ na tym etapie dokonywany jest (i sygnalizowany w formula-
rzu) podzia³ dokumentacji na czê�æ przechowywan¹ wieczy�cie (definitywnie) oraz czasowo.
Dalej zaprezentowane zosta³y spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji przekazywanej do ar-
chiwum bie¿¹cego (zak³adowego), archiwum ostatecznego oraz rejestr wp³ywów (wykaz spi-
sów zdawczo-odbiorczych) do archiwum. W nastêpnym aneksie przedstawiony zosta³ wyci¹g
z aktów prawnych, na podstawie których ró¿ne rodzaje dokumentacji zosta³y zakwalifikowane
do odpowiednich kategorii archiwalnych (okresów przechowywania). Wieczy�cie powinny byæ
przechowywane nastêpuj¹ce materia³y wytwarzane przez przedsiêbiorstwa: 1) statuty i akty
spó³ki, dokumenty fuzji i podzia³ów, rejestry tytu³ów prawnych, rejestry akcji i obligacji;
2) protoko³y Zgromadzeñ Ogólnych (numerowane i parafowane�podpisane); 3) protoko³y Rady
Administracyjnej (Zarz¹du), dyrekcji i Rady Nadzorczej; 4) raporty Zarz¹du; 5) raporty ksiê-
gowego; 6) raporty Rady Administracyjnej (Zarz¹du).

Niszczenie i dopuszczanie do utraty wymienionych materia³ów stanowi³y we Francji wy-
stêpek przeciwko dobru spo³ecznemu, co by³o sankcjonowane prawem z 24 VII 1966 r.

Dalej omówione zosta³y okresy przechowywania dokumentacji zaliczonej do nastêpuj¹-
cych grup: rachunkowej, handlowej i osobowej. W aneksach pomieszczono równie¿ formula-
rze oraz sposoby ich wype³niania, dotycz¹ce podzia³u akt oraz ich brakowania i udostêpniania.

Pozytywnie nale¿y oceniæ przedstawienie wzorcowego uk³adu akt fabrycznych ju¿ w ar-
chiwum definitywnym. Zespó³ takich akt powinien byæ uporz¹dkowany, jak ju¿ podkre�li³a
autorka opracowania, wed³ug uk³adu rzeczowego. Jego zaprezentowanie umo¿liwi³o tak¿e
wytwarzaj¹cym akta oraz personelowi archiwum zwrócenie uwagi na niektóre rodzaje doku-
mentacji ju¿ w komórkach organizacyjnych. Zaproponowany zosta³ ich nastêpuj¹cy uk³ad:
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A. Podstawy prawne, B. Rada i Zgromadzenie, C. Dyrekcja Generalna, D. Prawa w³asno�ci,
E. Materia³y eksploatacyjne. Wyposa¿enie, F. S³u¿by finansowe, G. Rachunki, H. Zaopatrze-
nie i produkcja, J. Sprzeda¿ (Dystrybucja), K. S³u¿by techniczno-rozwojowe (laboratoria, ba-
dania), L. Personel, M. Korespondencja, N. Sprawy sporne, P. Dokumentacja d�wiêkowa i au-
diowizualna, Q. Informatyka, R. Filie i zak³ady wch³aniane, S. Fabryki.

Przedstawiony schemat uk³adu akt obejmuje jedynie grupy (serie) g³ówne, w opracowaniu
przedstawiono równie¿ podserie wchodz¹ce w ich sk³ad. Ca³o�æ koñczy s³owniczek podstawo-
wych terminów archiwalnych przydatnych w dzia³alno�ci archiwum przedsiêbiorstwa oraz
wykaz literatury podzielonej na: ogóln¹ dotycz¹c¹ archiwów, dotycz¹c¹ archiwów przedsiê-
biorstw, metod porz¹dkowania dokumentacji przedsiêbiorstw, reprografii, dokumentacji infor-
matycznej i audiowizualnej oraz budownictwa i wyposa¿enia archiwów, a tak¿e przechowy-
wania dokumentacji i jej konserwacji.

Reasumuj¹c, zainteresowani problematyk¹ archiwów przedsiêbiorstw otrzymali wszystkie
informacje dotycz¹ce organizacji i zasad dzia³ania placówek tego typu. Niewielkie rozmiary
opracowania nie wp³ynê³y równie¿ w ¿aden sposób na jego zawarto�æ. Zastrze¿enia dotycz¹ce
nieco powierzchownego potraktowania kwestii zwi¹zanych z porz¹dkowaniem dokumentacji
rozwiane mog¹ byæ faktem funkcjonowania we Francji znakomicie opracowanych podrêczni-
ków archiwistyki przeznaczonych do u¿ytku zatrudnionych w ró¿nych archiwach. Autorka
opracowania czêsto je zreszt¹ przywo³uje. Polskim autorom podrêczników czy te¿ poradników
archiwalnych ¿yczyæ nale¿y podobnego, co najmniej dobrego potraktowania problemów. Pod-
kre�liæ równie¿ nale¿y, ¿e zaprezentowane opracowanie, wydane w 1989 r., a wiêc ju¿ 12 lat
temu, w niczym (w odniesieniu do francuskich, a tym bardziej polskich archiwów przedsiê-
biorstw) nie straci³o na aktualno�ci.
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JERZY GRZELAK
(Szczecin)

NIEMIECKIE KSIÊGI STANU CYWILNEGO Z TERENÓW POLSKICH

DEUTSCHE PERSONENSTANDSBÜCHER UND PERSONENSTANDSEINTRÄGE VON
DEUTSCHEN IN POLEN. NIEMIECKIE KSIÊGI STANU CYWILNEGO W POLSCE 1898�

�1945, oprac. Tomasz Brzózka, Frankfurt am Main-Berlin 2000, Leiter des Standesamts
Zielona Góra/Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze, vom Verband

der Standesbeamten der Republik Polen/Wydawca: Stowarzyszenie Urzêdników Stanu
Cywilnego RP, Verlag für Standesamtswesen, ss. 500.

Wymieniona publikacja (zwana dalej Spisem) jest pozycj¹, która bezwarunkowo powinna
znale�æ siê w bibliotece podrêcznej wszystkich tych, którzy postawieni zostali przed koniecz-
no�ci¹ odszukania aktów urodzenia, ma³¿eñstw i zgonów zarejestrowanych przez niemieckie
urzêdy stanu cywilnego dzia³aj¹ce na terenie Polski w obecnych jej granicach w latch 1874�
�1945 r. Kierowana jest ona równie¿ do archiwów pañstwowych, aczkolwiek nie zosta³o to
wyra¿one przez wydawców w przedmowie expressis verbis, które przejmuj¹ wszystkie ksiêgi
stanu cywilnego na wieczyste przechowywanie po up³ywie 100 lat od momentu powstania.
Dziêki omawianemu spisowi i wydanemu w 1998 r. spisowi ksi¹g metrykalnych i ksi¹g stanu
cywilnego przechowywanych w archiwach pañstwowych1 wszyscy zainteresowani posiadaj¹
w chwili obecnej pe³n¹ informacjê o materia³ach archiwalnych, w których zarejestrowano ruch
naturalny ludno�ci w okresie do 1945 r. Najnowszy spis nie jest jednak zupe³n¹ nowo�ci¹:
zosta³ on zapewne sporz¹dzony na podstawie wydawanych w przesz³o�ci przez Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i przeznaczonych do u¿ytku s³u¿bowego spisów ksi¹g niemieckich urzê-
dów stanu cywilnego przechowywanych w polskich urzêdach stanu cywilnego2. Spisy wcze-
�niejsze obejmowa³y wszystkie rejestry stanu cywilnego w nich przechowywane i mia³y uk³ad
wg województw.

Spis jest wynikiem wspó³pracy Zielonogórskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Urzêdników
Stanu Cywilnego RP i Stowarzyszenia Urzêdników Stanu Cywilnego Brandenburgii (Fachver-
band der Standesbeamten des Landes Brandenburg), które s¹ jego wydawcami. Druk wykona-
no w Verlag für Standesamtswesen. Spis zosta³ zaktualizowany dziêki informacjom pozyska-
nym ze wszystkich zainteresowanych urzêdów stanu cywilnego. Niektóre jego partie powsta³y
na podstawie danych pozyskanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych.

Wzorem dla Spisu by³ bez w¹tpienia wydany przez to samo wydawnictwo wykaz rejestrów
stanu cywilnego przechowywanych w Urzêdzie Stanu Cywilnego I w Berlinie3.

Do kogo kierowany jest Spis? Sami wydawcy nie s¹ co do tego zgodni. Na s. 1 w Przedmo-
wie okre�lili kr¹g jego odbiorców, wymieniaj¹c: urzêdników stanu cywilnego, kuratorów spad-

1 Ksiêgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach pañstwowych w Polsce. Informator, red. A. Bier-
nat, A. Laszuk, Warszawa 1998.

2 Urzêdy stanu cywilnego. Informator. Czê�æ I. Stan na 31 grudnia 1983 r., Warszawa 1984.
3 Standesregister und Personenstandsbücher der Ostgebiete im Standesamt I in Berlin. Gesamtverze-

ichnis für die ehemaligen deutschen Ostgebiete, die besetzten Gebiete und das Generalgouvernement,
Frankfurt am Main�Berlin 1992.
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ków, historyków, genealogów, a przede wszystkim osoby fizyczne (w tek�cie obywateli/Bürger),
których ³¹czy jedna cecha: chêæ pozyskania aktów stanu cywilnego zarejestrowanych przez
niemieckie urzêdy stanu cywilnego dzia³aj¹ce do 1945 r. na terenie dzisiejszej Polski. Jednak¿e
parê stron dalej, we Wstêpie (s. 6 i 12), stwierdzaj¹, ¿e: �Informator «Niemieckie ksiêgi stanu
cywilnego w Polsce» zosta³ opracowany z my�l¹ o polskich i niemieckich urzêdnikach stanu
cywilnego� (s. 12) i �Das Verzeichnis «Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandse-
inträge von Deutschen in Polen» wurde als Hilfsmittel für deutsche und polnische Standesbe-
amten erstellt� (s. 6).

Spis sk³ada siê z dwóch zasadniczych czê�ci: wstêpnej i wykazów. W czê�ci wstêpnej znajdu-
jemy: przedmowê (s. 1); wprowadzenie (s. 5�16); wzory urzêdowych odpisów aktów stanu cy-
wilnego stosowanych w polskich urzêdach stanu cywilnego (s. 17�28) oraz informacjê dotycz¹c¹
mocy dowodowej i wykorzystania polskich odpisów stanu cywilnego w Niemczech autorstwa
Wolfganga Schütza, by³ego kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego I w Berlinie (s. 29�32). Z infor-
macji zawartej na stronie tytu³owej oraz z przedmowy mo¿na domniemywaæ, ¿e autorami przed-
mowy, wprowadzenia oraz zestawienia wzorów odpisów aktów stanu cywilnego jest Tomasz
Brzózka, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze, oraz Inge Pews, która jest za-
pewne przedstawicielem Stowarzyszenia Urzêdników Stanu Cywilnego Brandenburgii, wspó³-
wydawcy Spisu. Niestety nie jeste�my w stanie rozstrzygn¹æ, czy wymienione osoby s¹ wspó³au-
torami wszystkich tekstów (na stronie tytu³owej wymieniony zosta³ jedynie T. Brzózka), czy
wspó³autorstwo dotyczy jedynie przedmowy (tylko pod ni¹ widniej¹ obydwa nazwiska). Wszyst-
kie teksty w tej czê�ci Spisu s¹ dwujêzyczne, najpierw niemieckie, potem polskie. Autorem t³u-
maczeñ jest Jerzy Bielerzewski. Trudno jednak ustaliæ, która wersja jêzykowa jest pierwotna.
Wydaje siê, ¿e polska, co dowiodê dalej przy ocenie merytorycznej Spisu.

Wstêp podzielony zosta³ dodatkowo na: Uwagi metodyczne (s. 12�14) i Tryb postêpowania
przy wydobywaniu odpisów aktów stanu cywilnego (s. 14�16). Zawarto�æ szczególnie drugiej
z wymienionych czê�ci jest przeznaczona dla odbiorcy niemieckiego. Wyt³umaczono tu tryb
postêpowania przy wydobywaniu odpisów aktów stanu cywilnego zarówno w przypadku urzê-
dów stanu cywilnego, jak i w sytuacji, gdy wniosek kieruje siê do archiwum pañstwowego.

W czê�ci drugiej Spisu, zawieraj¹cej wykazy, znalaz³y siê: spis niemieckich nazw miej-
scowo�ci (s. 35�94); spis polskich nazw miejscowo�ci (s. 95�121); w³a�ciwy wykaz zachowa-
nych ksi¹g stanu cywilnego (s. 123�433); wykaz ksi¹g stanu cywilnego wytworzonych przez
urzêdy stanu cywilnego, których siedziby znajdowa³y siê poza obecnymi granicami Polski
(s. 435�437); zestawienie polskich urzêdów stanu cywilnego przechowuj¹cych ksiêgi niemiec-
kich urzêdów stanu cywilnego i ich przyporz¹dkowanie do archiwów pañstwowych (s. 439�
�497) oraz adresy polskich archiwów pañstwowych przechowuj¹cych ksiêgi niemieckich urzê-
dów stanu cywilnego (s. 499�500).

Najwa¿niejsza czê�æ Spisu, a mianowicie wykaz dokumentacji stanu cywilnego, tylko czê-
�ciowo jest dwujêzyczna. W jêzyku polskim podano tylko polsk¹ nazwê miejscowo�ci i nazwê
instytucji przechowuj¹cej dokumentacjê, natomiast dokumentacja opisana jest w jêzyku nie-
mieckim (Geburts-, Heirats- i Sterberegister). Jest to kolejny dowód na to, ¿e Spis kierowany
jest przede wszystkim do odbiorcy niemieckojêzycznego. Dbanie o jego interes spowodowa³o,
¿e tak równie¿ zosta³a nazwana dokumentacja polskich urzêdów stanu cywilnego dzia³aj¹cych
na terenie by³ego zaboru pruskiego w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, a przecie¿
w ich przypadku nie nazywa³a siê ona wówczas wcale Geburts-, Heirats- i Sterberegister, lecz
ksiêgi urodzeñ, ma³¿eñstw i zgonów. Na terenie województwa poznañskiego, które w grani-
cach pañstwa polskiego znalaz³o siê najwcze�niej, w jêzyku niemieckim akty stany cywilnego
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sporz¹dzano do koñca 1919 r.; od pocz¹tku 1921 r. by³y to ju¿ wy³¹cznie dokumenty w jêzyku
polskim4.

Spis nie jest wolny od wad. Zastrze¿enia budzi ju¿ t³umaczenie na jêzyk niemiecki wpro-
wadzenia (s. 5�6). Zdaniem wydawców, Spis jest �kompendium wiedzy o zachowanych rocz-
nikach i miejscach przechowywania ksi¹g [stanu cywilnego] z miejscowo�ci, które: do 1 wrze-
�nia 1939 r. le¿a³y na obszarach tzw. prowincji wschodnich Rzeszy Niemieckiej (Wschodnia
Brandenburgia, Dolny i Górny �l¹sk, Prusy Wschodnie, Pomorze Przednie); do 1918 lub 1919
roku le¿a³y w granicach by³ego zaboru pruskiego (Wielkopolska, Pomorze Gdañskie, Wolne
Miasto Gdañsk); w latach 1940-1945 nale¿a³y do Generalnej Guberni� (s. 12).

W cytowanym fragmencie zastrze¿enia budzi u¿ycie okre�lenia Generalna Gubernia, bo-
wiem prawid³owym odpowiednikiem polskim niemieckiego Generalgouvernement jest Gene-
ralne Gubernatorstwo. T³umaczenie niemieckiego okre�lenia poprzez wyraz gubernia jest ru-
sycyzmem i nawi¹zuje do podzia³u administracyjnego Królestwa Polskiego wprowadzonego
przez w³adze rosyjskie po upadku Powstania Styczniowego w 1865 r.5 Lepszym sformu³owa-
niem by³oby okre�lenie, ¿e Spis dotyczy zachowanych ksi¹g stanu cywilnego nie �z miejsco-
wo�ci�, lecz �z nastêpuj¹cych urzêdów stanu cywilnego, których siedziby: � do 1 wrze�nia
1939 r.� itd.

W t³umaczeniu niemieckim przytoczony fragment dotycz¹cy zakresu terytorialnego Spisu
brzmi: �bis zum 1. September 1939 in den sog. Ostprovinzen des Deutschen Reiches (Ostbran-
denburg, Nieder- und Oberschlesien, Ostpreußen, Vorpommern); bis 1918 bzw. 1919 auf den
Gebieten der ehemligen preußischen Besatzungszone (Großpolen [Wartheland], Danzig-West-
pommern (sic!), Freie Stadt Danzig; in den Jahren 1940�1945 im Generalgouvernement [...]�.

Przytoczy³em celowo obydwa fragmenty dotycz¹ce zakresu terytorialnego, aby pokazaæ
wady t³umaczenia wynikaj¹ce z braku stosownej wiedzy historycznej t³umacza oraz wtórno�æ
t³umaczenia w stosunku do polskiego odpowiednika. �wiadczy o tym ponadto passus w 5 aka-
picie t³umaczenia niemieckiego wstêpu (s. 6): �Aufgrund des Potsdamer Abkommens hat Po-
len die Freie Stadt Danzig, Emsland [sic! powinno byæ Ermland] und Masuren, Nieder- und
Oberschlesien, Lebuser Land sowie Hinterpommern zurückgelangt�, co stanowi prawie do-
k³adne6 t³umaczenie polskiego zdania ze s. 12: �W wyniku postanowieñ Konferencji Poczdam-
skiej obszar Wolnego Miasta Gdañska, Warmia i Mazury, Dolny �l¹sk, �l¹sk Opolski, Ziemia
Lubuska i Pomorze Zachodnie wróci³y do Polski�. Dziwiê siê, ¿e takie t³umaczenie skierowa-
no do Niemców, skoro nawet w polskiej literaturze historycznej nie u¿ywa siê obecnie okre�le-
nia �ziemie odzyskane� w stosunku do przypad³ych Polsce w wyniku konferencji w Poczda-
mie czê�ci dawnych wschodnich prowincji Rzeszy (je¿eli ju¿, to z okre�leniem �tak zwane�).
Brak znajomo�ci przez t³umacza okre�leñ stosowanych w niemieckiej literaturze historycznej
potwierdza dodatkowo u¿ycie wyra¿enia �preußische Besatzungszone� (s. 6) jako niemieckie-
go odpowiednika polskiego okre�lenia �by³y zabór pruski� (s. 12). Muszê przyznaæ, ¿e po raz
pierwszy spotykam siê w tek�cie kierowanym do niemieckiego odbiorcy z u¿yciem tego okre-
�lenia zamiast powszechnie stosowanego w niemieckiej literaturze historycznej w odniesieniu

4 Wg informacji uzyskanych w 2001 r. od pracowników Urzêdu Stanu Cywilnego w Poznaniu.
5 Nazw¹ Generalne Gubernatorstwo okre�lane s¹ równie¿ jednostki administracyjno-polityczne utwo-

rzone w 1915 r. przez niemieckie i austriackie w³adze okupacyjne z czê�ci ziem polskich by³ego zaboru
rosyjskiego. Funkcjonowa³y one do jesieni 1918 r. Ich stolicami by³y Warszawa i Lublin.

6 Prawie dok³adnie, bo �l¹sk Opolski przet³umaczono jako �Oberschlesien�; zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
w tek�cie polskim powinno byæ �l¹sk Górny i Dolny, bo takiej nomenklatury u¿ywali do 1945 r. Niemcy,
�l¹sk Opolski by³ odrêbn¹ jednostk¹ administracyjn¹, ale jako Rejencja Opolska (Regierung Oppeln).
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do ziem polskich w³¹czonych do Prus w wyniku trzech rozbiorów terminu �Teilungsgebiet�
lub po prostu �Teilung�. Okre�lenie �Besatzungszone� jest stosowane w literaturze niemiec-
kiej wy³¹cznie dla okre�lenia ziem polskich zajêtych przez niemieckiego okupanta w okresie
II wojny �wiatowej.

W cytowanych fragmentach zastrze¿enia budzi wymienienie w�ród tzw. prowincji wschod-
nich Rzeszy Brandenburgii Wschodniej (Ostbrandenburg), Dolnego i Górnego �l¹ska (Nie-
der- und Oberschlesien) oraz Pomorza Przedniego (Vorpommern). Niekontrowersyjne s¹ je-
dynie Prusy Wschodnie (Ostpreußen). Dlaczego? Po pierwsze: do 1945 r. nie by³o w Prusach
prowincji o nazwie Brandenburgia Wschodnia, a po prostu Brandenburgia (Brandenburg).
O Brandenburgii Wschodniej mo¿emy mówiæ jedynie w odniesieniu do wschodniej czê�ci
prowincji Brandenburgia, zwanej równie¿ w historiografii Now¹ Marchi¹ (Neumark), odpo-
wiadaj¹cej mniej wiêcej czê�ci rejencji frankfurckiej po³o¿onej na wschód od Odry. Po dru-
gie: w momencie wybuchu II wojny �wiatowej istnia³a tylko jedna prowincja �l¹ska � �l¹sk
(Provinz Schlesien). Prowincje �l¹sk Dolny i �l¹sk Górny istnia³y w latach 1919�1938 i 1941�
�19457. Po trzecie: w okresie do 1945 r. nie by³o w Prusach prowincji Pomorze Przednie,
a po prostu Pomorze (Pommern). Nazwa Pomorze Przednie by³a jedynie historycznym okre-
�leniem zachodniej czê�ci tej prowincji, po³o¿onej na zachód od Odry. Ponadto w granicach
Polski po zakoñczeniu II wojny �wiatowej znalaz³a siê nie zachodnia, lecz wschodnia czê�æ
pruskiej prowincji Pomorze, zwana Pomorzem Tylnym lub Zaodrzañskim (Hinterpommern).
Pomorze Przednie znalaz³o siê w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, z której powsta³a
pó�niej NRD.

Nie mo¿na zgodziæ siê ponadto na t³umaczenie na jêzyk niemiecki Wielkopolski poprzez
�Wartheland�. Jest to okre�lenie z okresu II wojny �wiatowej, kiedy to z w³¹czonych do Rze-
szy: województwa poznañskiego, wiêkszej czê�ci ³ódzkiego, kilku powiatów województwa
pomorskiego i powiatu gostyñskiego z województwa warszawskiego utworzono Okrêg Rze-
szy Kraj Warty (Reichsgau Wartheland). Podzielony on zosta³ na trzy okrêgi rejencyjne: po-
znañski, inowroc³awski i ³ódzki.

W t³umaczeniu niemieckim Pomorze Gdañskie oddano poprzez okre�lenie Danzig-West-
pommern. To ju¿ kompletne nieporozumienie. Drugi cz³on tej nazwy (Westpommern) pomyli³
siê t³umaczowi z Westpreußen. Do momentu odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci Pomorze
Gdañskie tworzy³o prusk¹ prowincjê Prusy Zachodnie (Westpreußen). W wyniku postanowieñ
konferencji pokojowej w Wersalu, koñcz¹cej I wojnê �wiatow¹, wiêksza czê�æ tej prowincji
wesz³a w sk³ad Polski. Utworzono z niej województwo pomorskie. Z resztek tej prowincji oraz
z resztek prowincji poznañskiej, pozosta³ych w granicach Prus, utworzono twór administracyj-
ny pod nazw¹ Prowincja Graniczna Poznañ-Prusy Zachodnie (Provinz Grenzmark Posen-We-
stpreußen), któr¹ zlikwidowano dopiero w 1938 r. poprzez wcielenie jej do s¹siaduj¹cych prowin-
cji (Pomorze, �l¹sk i Brandenburgia). Dopiero w pa�dzierniku 1939 r. z wcielonych do Rzeszy

7 Prowincjê �l¹sk Górny wydzielono z prowincji �l¹sk w pa�dzierniku 1919 r. Posiada³a tylko jeden
obwód rejencyjny z siedzib¹ w Opolu. Jako samodzielna prowincja istnia³a do marca 1938 r., kiedy to
obydwie prowincje �l¹skie po³¹czono na powrót w jedn¹ prowincjê �l¹sk (Schlesien). Na mocy ustawy
z 20 XII 1940 r. zosta³a ona zlikwidowana i ponownie utworzono dwie prowincje � dolno�l¹sk¹ i górno-
�l¹sk¹, ze stolicami odpowiednio we Wroc³awiu i Katowicach. Ka¿da z nich sk³ada³a siê z dwóch obwo-
dów rejencyjnych, bêd¹cych mniej wiêcej odpowiednikami naszych województw: dolno�l¹ska � wro-
c³awskiego i legnickiego, górno�l¹ska � opolskiego i katowickiego (utworzonego w 1939 r.); por. T. Kru-
szewski, Zmiany podzia³u administracyjnego na �l¹sku w okresie Trzeciej Rzeszy (1933�1945), �Studia
nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi�, t. 22, 1999, s. 427-438.
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wiêkszej czê�ci województwa pomorskiego i terenu ca³ego Wolnego Miasta Gdañska utworzo-
no Okrêg Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-Westpreußen), w którego na-
zwie reaktywowano nazwê dawnej prowincji Prusy Zachodnie.

Bez komentarza nie mo¿na pozostawiæ tak¿e zastosowanych w omawianym fragmencie
cezur chronologicznych, a przede wszystkim daty 1 IX 1939 r. Z punktu widzenia dziejów
wewnêtrznych podzia³ów administracyjnych Prus w tym okresie nie stanowi ona ¿adnej istot-
nej cezury. O wiele bardziej znacz¹c¹ dat¹ jest pa�dziernik 1939 r., kiedy to wcielona zosta³a
do Rzeszy czê�æ terytorium Polski i utworzone zosta³o Generalne Gubernatorstwo.

Stwierdziæ te¿ wypada, ¿e zaproponowany podzia³ chronologiczno-rzeczowy nie zawiera
jednego istotnego elementu, mimo i¿ w wykazie zachowanych ksi¹g stanu cywilnego zosta³
uwzglêdniony, a mianowicie ziem polskich wcielonych do Rzeszy w pa�dzierniku 1939 r. Za-
kres terytorialny Spisu powinien wiêc zawieraæ cztery podpunkty:

1. Prowincje pruskie, które dopiero w wyniku konferencji poczdamskiej w³¹czone zosta³y
w granice Polski, a wiêc: czê�æ Pomorza, czê�æ Prus Wschodnich, czê�æ Brandenburgii, wiêk-
sza czê�æ �l¹ska, a tak¿e obszar Wolnego Miasta Gdañska.

2. Prowincje pruskie tworz¹ce zabór pruski, a wiêc Prowincja Poznañska, czê�æ prowincji
Prusy Zachodnie oraz wschodnia czê�æ prowincji �l¹sk (Górny �l¹sk), które w okresie 1919�
�1922 znalaz³y siê w granicach niepodleg³ej Polski.

3. Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w pa�dzierniku 1939 r., a wiêc nastêpuj¹ce niemiec-
kie jednostki administracyjne: Reichsgau Wartheland, czê�æ Reichsgau Danzig-Westpreußen,
czê�æ prowincji �l¹sk, rejencja ciechanowska, powiat suwalski i dzia³dowski.

4. Ziemie polskie, z których utworzono Generalne Gubernatorstwo.
Krytycznego odniesienia wymaga tak¿e u¿yte przez autora wstêpu na s. 11 stwierdzenie, ¿e

�po uzyskaniu niepodleg³o�ci przez Polskê w 1918 roku, a¿ do koñca wojny w 1945 roku, nie
nast¹pi³y zasadnicze zmiany w sposobie rejestracji stanu cywilnego. W dalszym ci¹gu obowi¹-
zywa³y ró¿ne formy rejestracji jako spu�cizna prawna po zaborcach. Obowi¹zywa³a wiêc re-
jestracja zarówno �wiecka (zabór pruski), wyznaniowa (zabór austriacki), jak i mieszana (za-
bór rosyjski). Dopiero od 1 I 1946 r. zaczê³a obowi¹zywaæ jednolita w ca³ej Polsce rejestracja
cywilna�.

Po pierwsze: nie mo¿na zgodziæ siê z u¿ytymi w przytoczonych zdaniach okre�leniami za-
bór pruski, rosyjski itd.; w odniesieniu do okresu dwudziestolecia miêdzywojennego mówimy
o by³ym zaborze pruskim, by³ym zaborze austriackim i by³ym zaborze rosyjskim. Myli siê tak-
¿e autor, je�li system rejestracji stanu cywilnego stosowany na terenie by³ego zaboru rosyjskie-
go nazywa systemem mieszanym, za� system u¿ywany na terenie by³ego zaboru austriackiego
systemem wyznaniowym. Jest akurat na odwrót: ten pierwszy by³ systemem na wskro� wy-
znaniowym, ten drugi systemem mieszanym (�wiecko-wyznaniowym)8. By³y one pochodn¹
stosowanego na danym terenie, odziedziczonego po zaborcach, prawa rodzinnego. Tego dyfe-
rentyzmu prawnego w odniesieniu do prawa rodzinnego Polska przedwrze�niowa nie wyelimi-
nowa³a, mimo pewnych prób, a¿ do wybuchu II wojny �wiatowej.

Stwierdzenie, ¿e rejestracja stanu cywilnego nie zmieni³a siê w sposób zasadniczy po od-
zyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci w 1918 r. jest s³uszne jedynie z ducha. Z litery zmieni³a
siê zasadniczo: na terenie by³ego zaboru pruskiego dotychczasowe pruskie urzêdy stanu cywil-
nego (Standesämter) sta³y siê urzêdami polskimi. Nie by³o wiêc ju¿ Standesamtu Posen czy

8 J. Bardach, B. Le�nodorski, M. Pietrzak, Historia pañstwa i prawa polskiego, Warszawa 1973,
wyd. 3, s. 427.
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Thorn lub Graudenz, a po prostu Urz¹d Stanu Cywilnego w Poznaniu, Toruniu i Grudzi¹dzu.
Zaczêto stosowaæ polskie formularze i pieczêcie. Uregulowa³y to dwa rozporz¹dzenia: Komi-
sariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 15 V 1919 r.9 i ministra by³ej dzielnicy pruskiej z dnia
10 III 1920 r.10 Ustali³y one, ¿e jêzykiem urzêdowym wszystkich w³adz i urzêdów na obszarze
by³ej dzielnicy pruskiej jest jêzyk polski, za� w odniesieniu do wszelkich obowi¹zuj¹cych przepi-
sów prawnych, które nakazywa³y u¿ywanie jêzyka niemieckiego, stanowi³y o wprowadzeniu
w jego miejsce jêzyka polskiego. Konsekwencj¹ rozporz¹dzeñ w odniesieniu do urzêdów sta-
nu cywilnego i przepisów prawnych dotycz¹cych tego dzia³u administracji by³o wiêc ustano-
wienie jêzyka polskiego jako ich jêzyka urzêdowego11. St¹d te¿ rejestry stanu cywilnego zaczê-
to prowadziæ w jêzyku polskim. Nast¹pi³o to ostatecznie od pocz¹tku 1921 r.; w 1919 r. rejestry
stanu cywilnego na terenie by³ej dzielnicy pruskiej prowadzono jeszcze w jêzyku niemieckim,
za� w 1920 r. stosowano formularz dwujêzyczny. Wzory formularzy aktów stanu cywilnego
w jêzyku polskim opublikowano m.in. w 1922 r.12 Stan ten uleg³ zmianie dopiero po zajêciu
czê�ci Polski przez Niemcy jesieni¹ 1939 r., kiedy po w³¹czeniu czê�ci województw do Rzeszy
i ustanowieniu Generalnego Gubernatorstwa rozpoczê³y dzia³alno�æ reaktywowane b¹d� nowo
utworzone niemieckie urzêdy stanu cywilnego.

W zwi¹zku z tym s³usznie post¹piono w przypadku ksi¹g stanu cywilnego przechowywa-
nych w USC w Katowicach. Jako ksiêgi niemieckie wymieniono tylko ksiêgi z okresu do 1921
lub 1922 i od 1939 r. S¹ to ksiêgi nastêpuj¹cych urzêdów stanu cywilnego (w nawiasach poda-
no ich obecne nazwy): Boguschütz (Bogucice, s. 145), Brynow (Brynów, s. 156�157), Domb
(D¹b, s. 170), Ellgoth (Ligota, s. 176), Emanuelssegen (Murcki, s. 176), Gieschewald (Giszo-
wiec, s. 189), Hohenlohehütte (We³nowiec, s. 225), Janow (Janów, s. 229), Kattowitz (Katowi-
ce, 237), Kattowitz-Schloß (Katowice Zamek, s. 237), Kleindombrowka (D¹brówka Ma³a,
s. 244), Panewnik (Panewniki, s. 320), Petrowitz (Piotrowice, s. 324), Podlesch (Podlesie,
s. 328), Rosdzin (Ro�dzieñ, s. 350�351), Schoppinitz (Szopienice. s. 371�372) i Zalenze (Za-
³ê¿e, s. 427). To odpowiada stanowi faktycznemu: w okresie od 1921 lub 1922 r. do pocz¹tków
wrze�nia 1939 r. prowadzone by³y w tych urzêdach polskie ksiêgi stanu cywilnego. St¹d te¿
ca³kiem s³usznie nie znalaz³y siê one w Spisie13.

Wydaje siê, ¿e w przypadku urzêdów stanu cywilnego z terenu by³ego zaboru pruskiego,
z wyj¹tkiem wymienionych ksi¹g z USC Katowice, do Spisu wprowadzono po prostu wszyst-
kie ksiêgi z okresu do 1945 r. Nie odpowiada to jednak zupe³nie jego tytu³owi. A mo¿e osoby,
które poproszono o udzielenie stosownych informacji, wprowadzono w b³¹d? A mo¿e nie za-
dano sobie zbyt wiele trudu, aby to bardzo istotne dla tego okresu rozgraniczenie na polskie
i niemieckie ksiêgi stanu cywilnego wprowadziæ.

9 �Tygodnik Urzêdowy Naczelnej Rady Ludowej�, 1919, nr 12, s. 48.
10 �Dziennik Urzêdowy Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej�, 1920, nr 16, s. 404.
11 Podrêcznik dla urzêdników stanu cywilnego, oprac. August Weiss, Toruñ 1939, s. 10. Poniewa¿

przepisy niemieckie stanowi³y, ¿e jêzykiem urzêdowym urzêdów stanu cywilnego jest jêzyk niemiecki, na
mocy rozporz¹dzeñ z 1919 i 1920 r. takowym sta³ siê jêzyk polski.

12 Przewodnik dla urzêdów stanu cywilnego uzupe³niony tekstami obowi¹zuj¹cych na wszystkich zie-
miach polskich ustaw, rozporz¹dzeñ i okólników oraz wzorami aktów i formularzy, oprac. A. Rzewski,
I. Szwarcman, £od� 1922, s. 291�296.

13 Zawdziêczamy to zapewne wy³¹cznie osobie, która zestawi³a dane dotycz¹ce przechowywanej w USC
w Katowicach dokumentacji sprzed 1945 r. �wiadczy o tym odmienne potraktowanie ksi¹g stanu cywil-
nego z okresu miêdzywojennego przechowywanych w innych urzêdach stanu cywilnego na terenie by³e-
go zaboru pruskiego.
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Je¿eli wiêc autorzy Spisu podaj¹, ¿e w przypadku m.in. miast: Bydgoszcz (s. 155), Gru-
dzi¹dz (s. 197) i Poznañ (s. 331) ksiêgi stanu cywilnego zachowa³y siê dla okresu 1898�1945,
to mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e ksiêgi stanu cywilnego niemieckich urzêdów stanu cywilnego
pochodz¹ z tego ca³ego okresu. Taki punkt widzenia mo¿e potwierdzaæ polska czê�æ tytu³u
wydawnictwa (Niemieckie ksiêgi stanu cywilnego w Polsce). Nie mo¿na siê z tym zgodziæ,
poniewa¿ najpó�niej w 1920 r. rozpoczê³y w tych miastach dzia³alno�æ polskie urzêdy stanu
cywilnego i o ich spu�ci�nie nie mo¿na w ¿adnym wypadku powiedzieæ, ¿e s¹ to niemieckie
ksiêgi stanu cywilnego. S¹ to ksiêgi polskich urzêdów stanu cywilnego, w których rejestrowa-
no równie¿ zdarzenia maj¹ce wp³yw na stan cywilny ludno�ci pochodzenia niemieckiego za-
mieszka³ej na terenie ich dzia³ania. Przytoczona polska czê�æ tytu³u nie jest na dodatek pe³nym
t³umaczeniem niemieckiej jego czê�ci. Brakuje w niej t³umaczenia fragmentu tej ostatniej, na-
stêpuj¹cego po spójniku �und�. To pominiêcie � celowe lub nie � ma bardzo powa¿ne konse-
kwencje. Poniewa¿ obydwie czê�ci tytu³u, polska i niemiecka, maj¹ zupe³nie inny zakres pojê-
ciowy, nie mo¿na ich w obecnym brzmieniu po prostu zestawiaæ ze sob¹.

Niemiecka czê�æ tytu³u Spisu (Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge
von Deutschen in Polen 1898�1945) jest znacznie pojemniejsza i bardziej precyzyjna. Zastrze¿e-
nia mo¿na mieæ jedynie do brzmienia drugiego jej cz³onu. Warto zadbaæ, aby nie by³o w¹t-
pliwo�ci, i¿ chodzi o wpisy dotycz¹ce stanu cywilnego Niemców w polskich ksiêgach stanu
cywilnego. Obecne brzmienie niemieckiej czê�ci tytu³u jest niejasne. Drugi jego cz³on (po
spójniku �und�) sugeruje bowiem w pewnym stopniu, ¿e dla ludno�ci pochodzenia niemiec-
kiego prowadzona by³a w Polsce specjalna rejestracja stanu cywilnego. W zwi¹zku z tym tytu³
niemiecki powinien otrzymaæ brzmienie mniej wiêcej takie: Deutsche Personenstandsbücher
und Personenstandseinträge von Deutschen in polnischen Personenstandsbüchern in Polen
1898�1945. Wydaje siê jednak, ¿e najlepszym kszta³tem dla tytu³u by³oby nastêpuj¹ce brzmie-
nie: Personenstandsbücher der preußischen und deutschen Standesämter aus der Zeit 1898�
�1945 in Polen und Personenstandsbücher der polnischen Standesämter aus der Zeit 1919/20�
�1939 mit Personenstandseinträge von Deutschen. Taki tytu³ podkre�la³by aspekt instytucjo-
nalny sposobu powstawania materia³ów objêtych Spisem. Za� t³umaczenie polskie powinno
brzmieæ: dla pierwszego wariantu � Niemieckie ksiêgi stanu cywilnego oraz polskie ksiêgi
stanu cywilnego z wpisami dotycz¹cymi stanu cywilnego Niemców z okresu 1898�1945 w Pol-
sce, dla drugiego wariantu � Ksiêgi stanu cywilnego pruskich i niemieckich urzêdów stanu
cywilnego z okresu 1898�1945 w Polsce i ksiêgi stanu cywilnego polskich urzêdów stanu cy-
wilnego z okresu 1919/20�1939 z wpisami dotycz¹cymi Niemców.

Najlepszy by³by tytu³ bazuj¹cy na brzmieniu tytu³u spisu berliñskiego z 1992 r., np. Stan-
desregister und Personenstandsbücher aus der ehemaligen deutschen Ostgebiete, eingeglie-
derten und besetzten Gebiete Polens bis 1945 sowie Personenstandsbücher der polnischen
Standesämter aus der Zeit 1919/20�1939 mit Personenstandseinträgen von Deutschen in po-
lnischen Standesämter und Staatsarchiven. Wzbudzi³by on, co nie ulega w¹tpliwo�ci, podykto-
wane ró¿nymi wzglêdami opory (sens polityczny, d³ugo�æ), czego �wiadomo�æ mieli zapewne
wydawcy. Najbardziej neutralny by³by tytu³: Personenstandsregister der deutschen (preußischen)
Standesämter und der polnischen Standesämter mit Ein-trägen von Deutschen aus der Zeit bis
1945 in polnischen Standesämter und Staatsarchiven, czyli Ksiêgi stanu cywilnego niemiec-
kich (pruskich) urzêdów stanu cywilnego i polskich urzêdów stanu cywilnego z wpisami doty-
cz¹cymi Niemców z okresu do 1945 r. w polskich urzêdach stanu cywilnego i archiwach pañ-
stwowych. Mo¿e jest on za d³ugi (szczególnie polski), ale w tytule tym ujêto wszystko: meryto-
ryczny zakres wydawnictwa, zakres chronologiczny i informacje o miejscu przechowywania
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materia³ów objêtych wykazami (jakie materia³y, z jakiego okresu, gdzie przechowywane).
W obecnym tytule, szczególnie w jego polskim brzmieniu, kwestie te s¹ s³abo czytelne i nie
oddane w pe³ni.

A mo¿e najlepszy by³by tytu³ analogiczny do tytu³u wydawnictwa NDAP Ksiêgi stanu
cywilnego powsta³e do zakoñczenia II wojny �wiatowej przechowywane w polskich urzêdach
stanu cywilnego i archiwach pañstwowych? We wstêpie nale¿a³oby wyja�niæ, o ksiêgi jakich
urzêdów chodzi. Przes³anka merytoryczna jest nastêpuj¹ca: w okresie do 1945 r. w polskich
urzêdach stanu cywilnego i archiwach pañstwowych z ksi¹g stanu cywilnego powsta³ych w wy-
niku dzia³alno�ci pañstwowych urzêdów stanu cywilnego przechowywane s¹ obecnie tylko
ksiêgi pruskich i niemieckich urzêdów stanu cywilnego funkcjonuj¹cych w okresie do 1919/
1920 r. na terenie jednostek administracyjnych wchodz¹cych obecnie w sk³ad pañstwa polskie-
go i w latach 1939�1945 na ziemiach polskich w³¹czonych do Rzeszy i Generalnego Guberna-
torstwa oraz polskich urzêdów stanu cywilnego dzia³aj¹cych w okresie 1919/1920�1939 na
terenie by³ego zaboru pruskiego. W pozosta³ych zaborach pañstwowa, �wiecka rejestracja sta-
nu cywilnego nie funkcjonowa³a. Z w³a�ciwymi ksiêgami stanu cywilnego na terenie ziem
polskich mamy wiêc do czynienia tylko na tych obszarach, które wchodzi³y niegdy� w sk³ad
pañstwa pruskiego lub Rzeszy Niemieckiej. W tym sensie zaproponowany tytu³ jest jedno-
znaczny i obejmuje ca³¹ objêt¹ wykazem dokumentacjê.

W kwestii tytu³u Spisu doda³bym jeszcze, ¿e trzeba by z niego usun¹æ pocz¹tkow¹ cezurê
chronologiczn¹. Dlaczego? Wed³ug przepisów urzêdy stanu cywilnego przekazuj¹ do archi-
wów ksiêgi stanu cywilnego po up³ywie 100 lat od momentu ich zamkniêcia14. W archiwach
pañstwowych powinny siê wiêc znajdowaæ ksiêgi do roku 1900 w³¹cznie. St¹d te¿ cezura
chronologiczna tego, co pozosta³o w urzêdach stanu cywilnego, przesunê³a siê o dwa lata do
przodu w stosunku do tego, co podaje Spis w tytule (z 1898 na 1900). Autorzy Spisu nie podali
niestety dnia, na jaki stan zosta³ uwzglêdniony. Zdarza siê jednak, ¿e stuletni okres przechowy-
wania ksi¹g w urzêdach stanu cywilnego jest czyst¹ teori¹. Autorzy spisu zauwa¿yli, ¿e istniej¹
odstêpstwa od regu³y przekazywania akt stuletnich (s. 7 i 13)15, podaj¹c przyk³ad urzêdów sta-
nu cywilnego na terenie województwa �l¹skiego, gdzie archiwa pañstwowe, ze wzglêdu na
brak wolnego miejsca w magazynach, nie przejmowa³y ksi¹g stanu cywilnego.

Zagadnienia zakresu chronologicznego Spisu � z wyj¹tkiem ksi¹g stanu cywilnego prze-
chowywanych w USC w Katowicach � mo¿na podsumowaæ pos³uguj¹c siê stwierdzeniami
prof. Stanis³awa Salmonowicza, zawartymi w recenzji dwóch czê�ci zbiorowego zarysu dzie-
jów Prus Wschodnich i Zachodnich (cz. 3 dla lat 1807�1918, cz. 4 dla lat 1918�1945), wyda-
nych w Lüneburgu w 1997 i 1998 r.16 Prof. Salmonowicz, niekwestionowany znawca dziejów
Prus, napisa³, ¿e w przypadku Pomorza Wschodniego, polskiego odpowiednika Prus Zachod-
nich, �ca³o�ciowe potraktowanie tak d³ugiego okresu, jak lata 1807�1918 ma powa¿ne manka-
menty, zanikaj¹ bowiem powa¿ne ró¿nice miêdzy trzema epokami: do 1848 r., do 1871 r. i lat

14 Rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych i administracji z dn. 26 X 1998 r. w sprawie szczegó-
³owych zasad sporz¹dzania aktów stanu cywilnego..., Dz.U., 1998, nr 36, poz. 884.

15 W przypadku Szczecina tutejszy USC w 1999 r. przekaza³ do AP w Szczecinie wszystkie posiadane
ksiêgi niemieckich urzêdów stanu cywilnego z dwóch roczników, 1899 i 1900. Natomiast Spis podaje, ¿e
dolna granica przechowywanych przez ten urz¹d ksi¹g sprzed 1945 r. to 1897 r. Ksiêgi z tego rocznika
przekazane zosta³y do AP w Szczecinie w 1997 r. W przypadku USC w £obzie dane Spisu s¹ aktualne:
ostatnie przekazanie do AP w Szczecinie mia³o miejsce w 1999 r. (rocznik 1898), w £obzie le¿¹ roczniki
od 1899 r.

16 �Zapiski Historyczne�, t. 65, 2000, z. 2, s. 206.
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1871�1918. Dotyczy to przede wszystkim spraw politycznych, ale tak¿e narodowo�ciowych
i prawnych [...]. Jeszcze bardziej niezrozumia³e jest potraktowanie jako ca³o�ci lat 1918�1945.
Prowadzi to, zgodnie lub niezgodnie z intencjami autorów poszczególnych czê�ci, do «rozmy-
cia siê» epoki hitlerowskiej i jej odrêbno�ci, a zw³aszcza lat 1939�1945, przynajmniej odno-
�nie do polskiego Pomorza (województwo pomorskie), w opisach spraw w³a�ciwych tylko dla
epoki weimarskiej, tj. do 1933 r. [...]�. Przenosz¹c tê ocenê na omawiany Spis, stwierdziæ nale-
¿y, ¿e ca³o�ciowe potraktowanie dziejów rejestracji stanu cywilnego na terenie ziem zachod-
nich i pó³nocnych Polski, wszêdzie tam, gdzie funkcjonowa³a ona wedle modelu pruskiego,
wprowadzonego w 1874 r. z pó�niejszymi zmianami, w okresie do 1945 r. ma powa¿ne man-
kamenty. Zanikaj¹ bowiem, przynajmniej odno�nie do terenu by³ego zaboru pruskiego (woje-
wództwa pomorskie i wielkopolskie), powa¿ne ró¿nice miêdzy trzema epokami: do 1919/1920 r.,
do 1939 r. i lat 1939�1945.

Dla oceny �zlania siê� tych trzech epok w dziejach rejestracji stanu cywilnego wg modelu
pruskiego na ziemiach polskich, z którym mamy do czynienia w Spisie, nie ma znaczenia, czy
dokonano tego w sposób umy�lny czy nie. Takie ujêcie nale¿y oceniæ, moim zdaniem, jedno-
znacznie negatywnie. Jak napisa³ bowiem Salmonowicz w przytoczonej recenzji, aczkolwiek
ocena ta odnosi siê do spraw znacznie powa¿niejszych, �s¹ pewne wydarzenia historyczne,
które [...] musz¹ byæ przyjête do wiadomo�ci, a ich pomijanie lub eufemistyczne wspominanie
jest niedopuszczalne�.

Po tytule Spisu widaæ od razu, która ze stron uczestnicz¹cych w jego wydawaniu by³a do-
minuj¹c¹. Tytu³, pewne sformu³owania we wstêpie, konstrukcja spisu niemieckich nazw
miejscowo�ci prezentuje niemiecki punkt widzenia. Potwierdza to równie¿ konstrukcja spisu
niemieckich nazw miejscowo�ci (s. 35�94). Zawiera on oprócz niemieckiej nazwy jej przyna-
le¿no�æ administracyjn¹ oraz podany w nawiasie symbol terytorialny (Kennziffer des Ortes).
Miarodajny dla ustalenia prawid³owo�ci pisowni niemieckich nazw miejscowo�ci by³ Histori-
sches Ortschaftsverzeichnis, wydany przez Federalny Urz¹d Kartografii i Geodezji we Frakn-
furcie n. Menem (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie in Frankfurt/Main). Szkoda, ¿e
autorzy opracowania nie podali pe³nego tytu³u, miejsca i roku wydania tego spisu. Powinni te¿
wyt³umaczyæ, dlaczego w t³umaczeniu polskim jako wydawca spisu figuruje nie wspomniany
Urz¹d, lecz Instytut IfAG (bez rozwi¹zania skrótu).

Przyjrzyjmy siê obecnie bli¿ej spisowi niemieckich nazw miejscowo�ci. Jest rzecz¹ nor-
maln¹, ¿e w tego rodzaju spisach podaje siê � w celu lepszej identyfikacji � równie¿ przyna-
le¿no�æ administracyjn¹ danej miejscowo�ci. Zrobili to równie¿ autorzy omawianego Spisu.
Jest ona podana w dwojaki sposób: przy ka¿dej miejscowo�ci mamy wiêc podany powiat oraz
obwód rejencyjny lub prowincjê, na których terenie le¿a³a (okre�lenie �powiat� kryje siê pod
skrótem Kr.=Kreis, rejencja pod skrótem RB=Regierungsbezirk) oraz poprzez cyfrowy numer
identyfikacyjny miejscowo�ci. Przynale¿no�æ do obwodu rejencyjnego podawana jest w przy-
padku miejscowo�ci, które w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego le¿a³y na terenie Pol-
ski i w pa�dzierniku 1939 r. w³¹czone zosta³y do Rzeszy. W ich przypadku twórca spisu miej-
scowo�ci konsekwentnie unika podawania ich przynale¿no�ci do jednostek administracyjnych
wy¿szego szczebla, jakim w tym przypadku by³ okrêg Rzeszy (Reichsgau). Natomiast w przy-
padku miejscowo�ci po³o¿onych na terenie tych czê�ci prowincji wschodnich Rzeszy, które
dopiero po zakoñczeniu II wojny �wiatowej znalaz³y siê w granicach pañstwa polskiego, poda-
wana jest przynale¿no�æ miejscowo�ci do powiatu i prowincji. Autorzy spisu miejscowo�ci nie
podaj¹ nam, niestety, z jakiego okresu przy okre�laniu przynale¿no�ci administracyjnej miej-
scowo�ci podzia³ administracyjny by³ dla nich miarodajny. Mam wra¿enie, ¿e pochodz¹ one
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z ró¿nych okresów. Z jednej strony widnieje w spisie obwód rejencyjny w Inowroc³awiu (Re-
gierungsbezirk Hohensalza), utworzony jesieni¹ 1939 r., z drugiej za� widzimy w nim rów-
nie¿ prowincjê �l¹sk Dolny (Niederschlesien), np. has³o Wittgendorf, Kr. Sprottau (s. 91),
oraz prowincjê �l¹sk Górny (Oberschlesien), np. has³o Wittenau, Kr. Rosenberg, które po³¹-
czono wiosn¹ 1938 r. w jedn¹ prowincjê �l¹sk (Schlesien), podzielon¹ w nieca³e trzy lata
pó�niej znowu na dwie prowincje. Przy niektórych miejscowo�ciach oprócz przynale¿no�ci
do obwodu rejencyjnego podawana jest równie¿ jej przynale¿no�æ do krainy historycznej, bo
tak tylko chyba mo¿na interpretowaæ informacjê, ¿e miejscowo�æ o niemieckiej nazwie Wlo-
dowice (pol. W³odowice) le¿a³a na terenie obwodu rejencyjnego katowickiego i opolskiego,
nale¿¹cych do Ostoberschlesien (s. 91). Nie obja�niaj¹ nam równie¿, co kryje siê pod cyfro-
wym symbolem terytorialnym miejscowo�ci. Jest piêciocyfrowy, przy czym podzielone s¹
one nastêpuj¹co: dwie cyfry � jedna cyfra � dwie cyfry. Porównuj¹c kody cyfrowe miej-
scowo�ci le¿¹cych na terenie tej samej prowincji lub obwodu rejencyjnego mo¿na wydedu-
kowaæ, ¿e pierwsze dwie cyfry w symbolu terytorialnym to kod prowincji lub okrêg Rzeszy.
I tak: kod 50 oznacza Prusy Wschodnie (Ostpreußen), 51 Brandenburgiê (Brandenburg),
52 Pomorze (Pommern), 53 �l¹sk Dolny (Niederschlesien), 54 �l¹sk Górny (Oberschlesien),
67 Wolne Miasto Gdañsk (Freie Stadt Danzig), za� kod 63 oznacza ziemie polskie wcielone
do Rzeszy jesieni¹ 1939 r. oraz Generalne Gubernatorstwo. Symbol sk³adaj¹cy siê z jednej
cyfry mo¿e oznaczaæ obwód rejencyjny w obrêbie danej prowincji lub okrêgu Rzeszy, za�
dwie ostatnie cyfry albo numer powiatu b¹d� raczej numer gminy, do której miejscowo�æ
nale¿a³a, w obrêbie powiatu. W przypadku za� ziem polskich wcielonych do Rzeszy i Gene-
ralnego Gubernatorstwa jedna cyfra mo¿e oznaczaæ okrêg Rzeszy, obwód rejencyjny lub
dystrykt (Distrikt), dwie ostatnie powiat lub gminê (a mo¿e numeracja powiatów i gmin jest
ci¹g³a dla ca³ej kategorii 63). Szkoda, ¿e autorzy nie zapoznali czytelników z budow¹ tego
systemu identyfikacji cyfrowej.

Poniewa¿ podstaw¹ systemu identyfikacji cyfrowej s¹ niemieckie podzia³y administracyj-
ne, widaæ od razu, ¿e spis jest kierowany przede wszystkim dla odbiorcy niemieckiego.
U¿ytkownikowi polskiemu trudno to zaakceptowaæ, gdy¿ dla niego przynale¿no�æ administra-
cyjna, np. po³o¿onej niedaleko Torunia miejscowo�ci Lulkowo (niem. Lulkau) do obwodu re-
jencyjnego bydgoskiego by³a stosunkowo krótkim epizodem, trwaj¹cym od jesieni 1939 do
pocz¹tków 1945 r. Znacznie d³u¿ej miejscowo�æ ta nale¿a³a do województwa pomorskiego,
a wcze�niej do obwodu rejencyjnego kwidzyñskiego (Regierungsbezirk Marienwerder).

Wydaje siê, ¿e Spis oprócz polsko-niemieckiego zestawienia nazw miejscowo�ci powinien
posiadaæ równie¿ zestawienie niemiecko-polskie, co w tego typu wydawnictwach, zw³aszcza
dwujêzycznych, jest stosowane.

Negatywnie nale¿y oceniæ brak w Spisie wykazu skrótów, choæ s¹ stosowane, nie ka¿dy
czytelnik musi wiedzieæ, co znaczy np. skrót Kr., RB, StA (patrz np. has³a Danzig-Langfuhr,
Darslub).

Zaskakuje ma³a liczba ksi¹g powsta³ych na terenie GG. Znalaz³em tylko ksiêgi Urzêdu
Stanu Cywilnego w Lublinie z lat 1940�1944, które s¹ przechowywane w tamtejszym archi-
wum pañstwowym (s. 280).

Brak w Spisie informacji o funkcjonowaniu urzêdów stanu cywilnego na terenach wcielo-
nych do Rzeszy i w GG. Wymaga tego chocia¿by okoliczno�æ rozci¹gniêcia zakresu terytorial-
nego Spisu na GG, a wiêc terenu by³ego zaboru rosyjskiego i austriackiego, a co za tym idzie
faktu, ¿e w³adze niemieckie zorganizowa³y na tym terenie urzêdy stanu cywilnego. Wstêp powi-
nien wyja�niæ, czy rejestrowa³y one ruch naturalny tylko osób maj¹cych niemieck¹ przynale¿-
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no�æ pañstwow¹ i nale¿¹cych do narodu niemieckiego wg przepisów prawa niemieckiego, czy
równie¿ ludno�ci polskiej17.

Drobna nie�cis³o�æ wkrad³a siê do tej czê�ci Spisu, gdzie podano wykaz dokumentacji tych
urzêdów stanu cywilnego, których siedziby znajdowa³y siê poza obecnymi granicami Polski.
Otó¿ na s. 435 wymieniona jest dokumentacja Urzêdu Stanu Cywilnego Alt Pillau, na s. 436
Urzêdu Stanu Cywilnego Pillau I i Urzêdu Stanu Cywilnego Pillau II. We wszystkich trzech
przypadkach podano, ¿e miejscowo�ci te administracyjnie nale¿a³y do powiatu Weststernberg
w prowincji Brandenburgia. Nie jest to prawd¹. Wszystkie trzy wymienione urzêdy stanu cy-
wilnego dzia³a³y na terenie powiatu Fischhausen prowincji Prusy Wschodnie. Ponadto b³êdnie
podano w tej czê�ci Spisu przynale¿no�æ administracyjn¹ urzêdów stanu cywilnego Pillau-Fe-
stung i Pillau-Stadt. One te¿ dzia³a³y na terenie powiatu Fischhausen. Zauwa¿yæ ponadto nale-
¿y, ¿e ksiêgi tych piêciu urzêdów stanu cywilnego (Alt Pillau, Pillau I, Pillau II, Pillau-Festung
i Pillau-Stadt) oraz Urzêdu Stanu Cywilnego w Lochstädt (Prusy Wschodnie) nie s¹ przecho-
wywane w AP w Szczecinie, a w AP w Olsztynie, dok¹d w 1999 r. zosta³y przekazane ze Szcze-
cina.

Inna nie�cis³o�æ tej czê�ci Spisu to przynale¿no�æ administracyjna Grambow, Löcknitz i Pase-
walku, trzech urzêdów stanu cywilnego, których dokumentacja jest przechowywana obecnie
w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie. Do koñca II wojny �wiatowej te trzy miejscowo�ci
le¿a³y na terenie prowincji Pomorze (Pommern). Od zjednoczenia Niemiec w 1990 r. le¿¹ na
terenie landu Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), za� w Spisie po-
dano niepe³n¹ nazwê tego landu (Mecklenburg). Z innych mankamentów wymieniæ nale¿y
ponadto pominiêcie przynale¿no�ci administracyjnej, zarówno sprzed 1945, jak i wspó³cze-
snej, nastêpuj¹cych urzêdów stanu cywilnego: Berlin-Marienfelde, Berlin-Tempel-hof, Britz,
Rudow, Schönefeld i Stralau18. Zauwa¿yæ nale¿y równie¿, ¿e w tej czê�ci wykazu nie powinny
siê znale�æ informacje o dokumentacji trzech urzêdów stanu cywilnego, a mianowicie we: Frie-
drichswalde, Schlötenitz i Schwabach. Wszystkie trzy miejscowo�ci do 1945 r. le¿a³y na tere-
nie prowincji Pomorze w dawnych powiatach: pierwsza Nowogard (Naugard), druga Pyrzyce
(Pyritz), za� trzecia Randow (od pa�dziernika 1939 r. w powiecie Nowogard). Po zakoñczeniu
II wojny �wiatowej wszystkie trzy wymienione miejscowo�ci znalaz³y siê w granicach Polski.

S¹ te¿ drobne literówki, np. przy opisie dokumentacji z Lublina (s. 280) podano, ¿e chodzi
o dystrykt... Dublin. B³¹d powtórzono w zestawieniu niemieckich nazw miejscowo�ci (s. 65).
Dalej w ha�le Priemhausen (s. 333) zamiast Kr. Naugard jest Kr. Neugard. B³¹d powtórzono na
s. 75. B³¹d w pisowni nazwy Naugard wystêpuje zreszt¹ we wszystkich has³ach opisuj¹cych
dokumentacjê niemieckich urzêdów stanu cywilnego z terenu tego powiatu, przechowywa-
nych obecnie w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Goleniowie (z wyj¹tkiem Standesamtu Massow).
S¹ to urzêdy stanu cywilnego: Christinenberg (w Spisie b³êdnie Christianenberg), Arnimswal-
de, Barfußdorf, Daarz, Hackenwalde, Ihnamünde, Karlshof, Langenberg, Lübzin, Speck, Wil-
helmsfelde. Wymieniona w ostatnim zdaniu miejscowo�æ Christianenberg równie¿ pisana jest
b³êdnie: jej w³a�ciwa nazwa w okresie do zakoñczenia II wojny �wiatowej brzmia³a Christi-

17 W pracy J. Litwina, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, najobszerniej-
szej znanej autorowi niniejszej recenzji publikacji o aktach stanu cywilnego w Polsce, zawieraj¹cej rów-
nie¿ informacje historyczne, kwestia ta nie jest jednoznacznie i dostatecznie wyja�niona, s. 633�636.

18 Przynale¿no�æ administracyjna do 1945 r., przynajmniej dla okresu, z którego pochodz¹ zachowane
materia³y, podana zosta³a w cytowanej w przyp. 1 publikacji Ksiêgi metrykalne i stanu cywilnego w ar-
chiwach pañstwowych w Polsce na podstawie ustaleñ pisz¹cego te s³owa. Przynale¿no�æ wspó³czesn¹
mogliby bez problemu ustaliæ niemieccy wspó³autorzy Spisu.
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nenberg. B³êdn¹ pisowniê powtórzono a¿ cztery razy (s. 42, 103, 161 i 450). A tak na margine-
sie, na terenie by³ego niemieckiego powiatu Naugard nigdy nie by³o urzêdu stanu cywilnego
z siedzib¹ w Wilhelmsfelde (obecnie Czarna £¹ka, w Spisie b³êdnie Czerna £¹ka). Urzêdem
w³a�ciwym dla tej miejscowo�ci by³ zawsze Standesamt Bergland19. B³êdne oznaczenie urzêdu
przej¹³ Spis od USC Goleniów, gdzie przechowywane s¹ rejestry m³odsze ni¿ 100 lat. Nato-
miast w AP w Szczecinie, gdzie znajduj¹ siê rejestry starsze ni¿ stuletnie, zidentyfikowane
zosta³y jako rejestry Standesamtu Bergland i jako takie figuruj¹ w spisie zespo³ów archiwal-
nych.

Na zakoñczenie zwróciæ nale¿y uwagê na zamieszczony na s. 29�30 (t³umaczenie na jêzyk
polski s. 31�32) bardzo ciekawy materia³ dotycz¹cy mocy dowodowej i wykorzystania pol-
skich odpisów stanu cywilnego w Niemczech autorstwa Wolfganga Schütza, by³ego kierowni-
ka Urzêdu Stanu Cywilnego I w Berlinie. Dowiadujemy siê z niego m.in., ¿e wg przepisów
niemieckich odpisy aktów stanu cywilnego wystawiane przez polskie urzêdy stanu cywilnego
z ksi¹g pruskich urzêdów stanu cywilnego nie maj¹ mocy prawnej.

Z punktu widzenia praktycznego Spis nale¿y oceniæ wysoko. Takiej oceny nie os³abiaj¹
wskazane mankamenty. Spis stanowi naturalne uzupe³nienie opublikowanego w 1998 r. wyka-
zu odnosz¹cego siê do zasobów polskich archiwów pañstwowych20. Je�li chodzi natomiast
o wk³ad Spisu w rozwój wiedzy archiwistyki polskiej o funkcjonowaniu urzêdów stanu cywil-
nego na ziemiach polskich, stwierdziæ niestety nale¿y, ¿e nie wykorzystano okazji jego wyda-
nia do wype³nienia bia³ych plam dziejów tego zagadnienia, a zw³aszcza w odniesieniu do okre-
su dwudziestolecia miêdzywojennego oraz lat 1939�1945. Zbadanie tych zagadnieñ nadal wiêc
pozostaje postulatem badawczym.

19 W 1944 r. funkcjonowa³y na terenie powiatu Naugard 34 urzêdy stanu cywilnego i ¿aden z nich nie
nazywa³ siê Wilhelmsfelde, AP Szczecin, Rejencja w Szczecinie (Regierung Stettin) I/10125, s. nlb.
W przypadku pruskich urzêdów stanu cywilnego pamiêtaæ nale¿y, ¿e miejsce sprawowania czynno�ci
cywilnoprawnych nie zawsze by³o identyczne z miejscowo�ci¹ podan¹ w nazwie urzêdu. Nie zawsze bo-
wiem mo¿na by³o znale�æ w niej odpowiedni¹ osobê do sprawowania funkcji urzêdnika stanu cywilnego.
Zdarza³o siê wiêc, ¿e powierzano j¹ osobie mieszkaj¹cej w innej miejscowo�ci po³o¿onej na terenie dzia-
³ania urzêdu. W takiej sytuacji automatycznie ta miejscowo�æ stawa³a siê miejscem sporz¹dzania doku-
mentów. Z tak¹ rozbie¿no�ci¹ nazwy urzêdu i miejsca sporz¹dzenia dokumentów mamy prawdopodobnie
do czynienia w przypadku Standesamt Bergland, przy czym miejsce wystawienia dokumentów, identycz-
ne z miejscem zamieszkania urzêdnika stanu cywilnego, wziête zosta³o b³êdnie za nazwê (siedzibê) urzê-
du. W tej sytuacji najbezpieczniejsz¹ metod¹ ustalania nazwy urzêdu jest odczytanie jej z urzêdowej pie-
czêci, która by³a zwykle odciskana przez urzêdnika stanu cywilnego pod formu³¹ informuj¹c¹ o zamkniê-
ciu ksiêgi i liczbie dokumentów (wpisów), umieszczan¹ po ostatnim wpisie z danego roku.

20 Zob. przyp. 1.
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MARIA TROJANOWSKA
(Lublin)

ZBIORY MATERIA£ÓW RÓ¯NEJ PROWENIENCJI
I ICH SYSTEMATYZACJA

TERESA MROZEK, AFISZE, PLAKATY I DRUKI ULOTNE Z TERENU PRZEMY�LA
W ZASOBIE ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO W PRZEMY�LU.

INWENTARZ ZESPO£U ARCHIWALNEGO 1833�1989,
Przemy�l 2001, Archiwum Pañstwowe w Przemy�lu, ss. 687+ zusam., sum., ilustr.

Wiele archiwów pañstwowych gromadzi materia³y, których ewidencjê zawiera publikacja
Teresy Mrozek. Znajduj¹ siê one równie¿ w bibliotekach, muzeach oraz innych instytucjach
nie powo³anych w celu ich przechowywania, np. w domach kultury, teatrach, które zbieraj¹ je
w zwi¹zku z w³asn¹ dzia³alno�ci¹. S¹ tak¿e przedmiotem zainteresowania prywatnych kolek-
cjonerów. Zatem niew¹tpliwie potrzebne s¹ pomoce, które u³atwiaj¹ potencjalnym badaczom
orientacjê w materiale i jego wykorzystanie tak do w³asnych studiów jako �ród³a historyczne-
go, które � ze wzglêdu na nierzadko atrakcyjn¹ formê � mo¿e stanowiæ ciekawy materia³
ilustracyjny, jak i w charakterze eksponatu wystawowego, o¿ywiaj¹cego zwykle monotonne
wystawy zdominowane przez archiwalia aktowe. Inwentarz T. Mrozek jest pierwsz¹ prób¹ ich
opracowania wprowadzon¹ do obiegu naukowego, z tego te¿ wzglêdu nale¿y do niego podej�æ
jako do swego rodzaju propozycji metodycznej i pod tym k¹tem oceniæ. Sk³ada siê ze wstêpu
i czê�ci w³a�ciwej, czyli spisu jednostek inwentarzowych usystematyzowanych wg okre�lone-
go schematu (metody). Uzupe³niaj¹ go: 20 reprodukcji afiszów (w tym 4 barwne), indeks osobo-
wy, wykazy skrótów, nazw drukarni oraz ilustracji, a nadto streszczenia w jêzykach niemiec-
kim i angielskim. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e spe³nia wszystkie wymagania stawiane tego typu
publikacjom, tymczasem budzi zastrze¿enia merytoryczne natury terminologicznej i metodycz-
nej, jak te¿ redakcyjno-techniczne.

W archiwistyce do podstawowych terminów nale¿y pojêcie zespo³u archiwalnego i trudno
uwierzyæ, by archiwista maj¹cy za sob¹ choæby najkrótszy sta¿ zawodowy myli³ je z równie
powszechnymi w archiwalnej teorii i praktyce pojêciami zbioru albo kolekcji. A jednak ten
b³¹d pope³nia autorka, a co gorsza nie poprawia jej komisja metodyczna, podejmuj¹ca decyzjê
o druku inwentarza. We wstêpie autorka informuje (s. II), ¿e po³¹czone zosta³y (z wy³¹czeniem
materia³ów nie dotycz¹cych Przemy�la) dotychczas istniej¹ce w archiwum: Zbiór afiszów z te-
renu miasta Przemy�la w zasobie AP w Przemy�lu, Zbiór druków ulotnych z terenu miasta
Przemy�la w zasobie AP w Przemy�lu i Druki ulotne wykonane w drukarniach Jaros³awia, Prze-
my�la i Przeworska, w wyniku czego powsta³a nowa ca³o�æ o nazwie, jak w tytule publikacji.
Je�li zrozumia³a jest decyzja o fuzji wymienionych zbiorów archiwalnych, to zaskakuj¹cy jest
wniosek, ¿e z po³¹czenia zbiorów materia³ów o ró¿nej proweniencji mo¿e powstaæ zespó³ ar-
chiwalny, a tym pojêciem autorka operuje bardzo czêsto, i � niestety � znalaz³o siê ono tak¿e
w podtytule publikacji, podczas gdy prawid³owa jego nazwa powinna brzmieæ: Inwentarz zbioru
archiwalnego lub Inwentarz kolekcji.

Wprawdzie nazw¹ zalecan¹ dla pomocy archiwalnych do materia³ów pozaaktowych (pie-
czêcie, fotografie, dokumentacja kartograficzna itp.) jest �katalog�, niemniej w tym konkret-
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nym przypadku by³abym za utrzymaniem nazwy inwentarza z kilku powodów. Po pierwsze �
obejmuje wszyskie materia³y nale¿¹ce do zbioru; po drugie � numer kolejny pozycji inwenta-
rzowej jest zarazem sygnatur¹ jednostki umo¿liwiaj¹c¹ jej odszukanie, a uk³ad w inwentarzu
odzwierciedla faktyczne miejsce jednostki w zbiorze. Po trzecie � jest dla tego zbioru pomoc¹
podstawow¹. Katalog jest natomiast opracowywany b¹d� dla szczególnego typu archiwaliów
w ramach zespo³u archiwalnego, np. M. Pleskaczyñska, Listy, pisma ulotne, broszury i inne
materia³y z akt ¿andarmerii rosyjskiej guberni warszawskiej (1872�1915). Katalog, Warszawa
1996, albo � jeszcze czê�ciej � dla okre�lonego typu dokumentacji w ró¿nych zespo³ach
i zbiorach konkretnego archiwum, np. Materia³y genealogiczne, indygenaty, nobilitacje w zbio-
rach Archiwum G³ównego Akt Dawnych w Warszawie, oprac. A. Wajs, Warszawa 1995, lub dla
okre�lonego typu dokumentacji sprofilowanej tematycznie, np. J. Boniecki, Kresy Wschodnie
II Rzeczypospolitej w fotografii. Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
w Warszawie (1919�1939), Warszawa 1996, albo te¿ dla dokumentacji pochodz¹cej z ró¿nych
archiwów i innych miejsc jej przechowywania, np. Plany miast w polskich archiwach pañ-
stwowych. Katalog, oprac. M. Lewandowska, M. Stelmach, pod kierunkiem A. Tomczaka,
Warszawa 1996; Katalog dokumentów technicznych. Materia³y archiwalne, t. 1�6, Poznañ 1978�
�1982. Katalog jest zaliczany do pomocy tzw. wy¿szego rzêdu, poniewa¿ podstaw¹ jego opra-
cowania s¹ ju¿ istniej¹ce pomoce ewidencyjne dla archiwaliów zespo³ów i zbiorów, w sk³ad
których wchodz¹ katalogowane materia³y. Cech¹ charakterystyczn¹ katalogu jest jego budowa
wg przyjêtego przez autora za³o¿enia (np. chronologiczna dla katalogu dokumentów, wg w³a-
�cicieli dla pieczêci, wg podzia³ów administracyjnych i nazw miejscowo�ci dla dokumentacji
kartograficznej itd.). W ramach przyjêtego schematu systematyzacji ka¿da jednostka otrzymu-
je swój numer katologowy, który nie jest jej sygnatur¹, nie odzwierciedla jej miejsca w ze-
spole czy zbiorze, a tym bardziej nie s³u¿y do odszukania jednostki w celu jej udostêpnienia.
Dlatego opis ka¿dej pozycji katalogowej musi zawieraæ odsy³acz do miejsca jej przechowywa-
nia (np. archiwum), zespo³u lub zbioru i do sygnatury.

Wydaje siê rzecz¹ oczywist¹, ¿e wstêp powinien zawieraæ wyja�nienie terminów: afisz,
plakat, druk ulotny, wskazaæ na ewentualne miêdzy nimi ró¿nice, tymczasem pró¿no tego szu-
kaæ; widocznie autorka uzna³a, ¿e powszechnie wiadomo, co jest czym. Szkoda, bo zdefinio-
wanie tych pojêæ mog³o byæ pomocne tak¿e podczas inwentaryzacji.

Drobne zastrze¿enie terminologiczne dotyczy niew³a�ciwego u¿ycia okre�lenia �plakietka
z napisem� w odniesieniu do reprodukcji na tylnej ok³adce (sygn. 3034), tymczasem �plakiet-
ka� oznacza p³ytkê ceramiczn¹, metalow¹, plastikow¹ itp.; w przypadku gdy materia³em pisar-
skim jest papier, poprawniejsze by³oby okre�lenie �naklejka�.

Pytanie z pogranicza teorii i metodyki dotyczy zasad tworzenia zbioru archiwalnego. Autor-
ka wzmiankuje (s. X), ¿e afisze (na pewno tak¿e druki ulotne, a byæ mo¿e i plakaty � M. T.) s¹
równie¿ w innych zespo³ach archiwalnych, jak np. Akta miasta Przemy�la i inne. Nigdzie jednak
ani s³owem nie wspomina, jaki jest wzajemny stosunek tych materia³ów; czy w utworzonym
zbiorze znalaz³y siê kolejne egzemplarze tych samych druków (tu i dalej u¿ywam najbardziej
ogólnego okre�lenia), czy te¿ s¹ w nim takie, których nie ma w zespo³ach. Konsekwencj¹ jest
pytanie, czy zbiór druków ulotnych nie powinien zawieraæ wy³¹cznie materia³ów nie zwi¹zanych
z konkretnymi zespo³ami, zatem czy nie nale¿a³o najpierw wydzieliæ druki, które zosta³y wydane
przez dok³adnie okre�lone urzêdy, instytucje (jest ich mnóstwo), a których akta s¹ w APP, i dopie-
ro potem przyst¹piæ do inwentaryzacji druków pozosta³ych w ramach zbioru. Tylko w odniesie-
niu do nielicznych druków autorka to zrobi³a (por. s. IV��V). Je�li nawet zbiór zosta³ utworzony
poprawnie, a jedynie brak o tym dok³adnej informacji, wskazane by³yby przy konkretnych jed-
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nostkach odsy³acze do tego typu materia³ów w zespo³ach (zak³adam, ¿e rozpoznanych, bo zasób
przemyskiego archiwum jest opracowany niemal w ca³o�ci).

Kolejnym wa¿nym problemem metodycznym jest kwestia systematyzacji druków w ra-
mach kolekcji, powiedzmy od razu � znacznych rozmiarów, bo licz¹cej 4839 jednostek. Na
marginesie nale¿y zaznaczyæ, ¿e autorka niekonsekwentnie informuje o liczbie zachowanych
druków w ramach przyjêtej periodyzacji: brak danych dla okresu sprzed 1918 r. oraz II wojny
�wiatowej, z lat 1918�1939 pochodzi 1578, a z okresu PRL � 2959 (niefortunne jest stwierdze-
nie: �procentowo najwiêcej [...] przypada na okres PRL...�, s. V, bo przecie¿ podaje rozmiary
w liczbach bezwzglêdnych, a nie w procentach). Systematyzacja stanowi niew¹tpliwie naj-
trudniejszy etap pracy, z czego autorka chyba nie do koñca zdawa³a sobie sprawê, dostrzegaj¹c
trudno�æ wynikaj¹c¹ jedynie z konieczno�ci �scalenia druków wchodz¹cych dotychczas w sk³ad
trzech ró¿nych zespo³ów (!) archiwalnych i ich znaczne przemieszanie� (s. IV). Tymczasem od
klarowno�ci wewnêtrznego uk³adu zale¿y ³atwo�æ poszukiwañ b¹d� ich utrudnienie.

Ca³o�æ materia³ów zosta³a podzielona na 17 � wg autorki � �grup rzeczowych� (s. III).
W rzeczywisto�ci rzekome grupy rzeczowe stanowi¹ konglomerat hase³ wyodrêbnionych wg
ró¿nych kryteriów: zleceniodawców druku (grupy: 1, 4�11 i czê�æ 17) � urzêdy, instytucje,
organizacje, stowarzyszenia, zwi¹zki, komitety honorowe i obywatelskie; rzeczowego (grupy:
2, 3 i czê�æ 17) � wybory, sprawy gospodarcze; narodowo�ciowego (grupy 12 i 13) � spo-
³eczno�ci ukraiñska i ¿ydowska; formalnego (grupy 14 i 15) � klepsydry, zaproszenia;
chronologicznego (grupa 16) � okres okupacji hitlerowskiej. W ramach wymienionych grup
� poza 3 (Wybory do Rady Miejskiej w Przemy�lu, sygn. 435�481; przy czym sygn. 435�439,
452 dotycz¹ wyborów do rady gminnej) i 16 (sygn. 4624�4638), które nie s¹ wewnêtrznie
podzielone � autorka stara³a siê zastosowaæ podzia³ na 4 okresy chronologiczne: do 1918 r.,
1918�1939, 1939�1944 i 1945�1989 (na tym roku zbiór zosta³ zamkniêty). W praktyce w gru-
pach ich rzeczywiste daty skrajne wytyczaj¹ lata publikacji druków, ponadto nie zawsze te 4
okresy da³o siê wyodrêbniæ, dotyczy to zw³aszcza lat 1939�1944, których brak w grupach w 2�
�9, 13 i 15. Dla grup: 4 (W³adze i organizacje wojskowe), 7 (Organizacje i zwi¹zki spo³eczne),
8 (Organizacje katolickie), 10 (Organizacje polityczne), 11 (Komitety honorowe i obywatel-
skie), 12 (Afisze spo³eczno�ci ukraiñskiej), 13 (Afisze spo³eczno�ci ¿ydowskiej) i 15 (Zapro-
szenia) jest to ostatni szczebel podzia³u. W grupach: 1 (Urzêdy pañstwowe i samorz¹dowe),
2 (Wybory do pañstwowych organów ustawodawczych), 5 (Szko³y przemyskie), 6 (Organiza-
cje, stowarzyszenia i instytucje kulturalno-o�wiatowe), 9 (Organizacje sportowe), 14 (Klepsy-
dry) i 17 (Afisze dotycz¹ce spraw gospodarczych) w ramach wymienionych przedzia³ów cza-
sowych (zw³aszcza w ostatnim) autorka wprowadzi³a trzeci szczebel podzia³u, równie¿ wg
zró¿nicowanych kryteriów (s. IV): przemiennie wydawców (zleceniodawców) i tematycznego
w obrêbie grup: 1, 5, 6, 9 i 17, z chronologicznym uk³adem druków w ich ramach; chronolo-
gicznego � grupy 2 i 15 oraz jêzykowego w odniesieniu do klepsydr, równie¿ z dalsz¹ ich
systematyzacj¹ chronologiczn¹ (grupa 14).

Podzia³ ten jest bardzo skomplikowany, nieostry w doborze kryteriów, pozbawiony ja-
kiejkolwiek próby uzasadnienia kolejno�ci wymienionych grup, nie mówi¹c o rozlicznych
b³êdach w zaszeregowaniu pojedynczych jednostek czy nawet ca³ych partii druków do ró¿-
nych dzia³ów.

W zasadzie nie budzi zastrze¿eñ nieliczna grupa druków okupacyjnych (sygn. 4624�4638),
choæ mo¿na mieæ w¹tpliwo�ci, czy np. nie powinien w niej znale�æ siê równie¿ druk nawo³uj¹-
cy mieszkañców miasta i powiatu przemyskiego do pomocy Warszawie, którego data zosta³a
okre�lona na rok 1944 (sygn. 3125).



282 DYSKUSJE

W odniesieniu do pozosta³ych dzia³ów jawi¹ siê ró¿norodne zastrze¿enia. Zacznijmy od
naj³atwiejszych. Bez trudu mo¿na by³o upro�ciæ strukturê wewnêtrzn¹ grupy 2 (sygn. 269�
�434), nie rozbijaj¹c jej na podokresy, a po prostu rozpisuj¹c od razu wg dat kolejnych wybo-
rów do organów ustawodawczych. Czy nie uda³oby siê ustaliæ prawdopodobnej chronologii 3
nie datowanych druków wyborczych (sygn. 385�387) na podstawie innych �róde³ lub opraco-
wañ dotycz¹cych regionalnej historii?

Rzeczowy w istocie jest dzia³ druków o tematyce sportowej (sygn. 2001�2805). Jednak¿e
wyodrêbnienie go wg kryterium �organizacji sportowych� spowodowa³o, ¿e poza nim znalaz³o
siê wiele druków tematycznie przynale¿¹cych w³a�nie do niego, np. sygn. 3183�3185, 3188�
3189, 3198�3200 � wszystkie dotycz¹ organizacji spartakiad zwi¹zanych z obchodami 1000-
-lecia Polski, sygn. 4230 � zaproszenie na otwarcie hali sportowej i inne; przyda³yby siê przynaj-
mniej odsy³acze.

Afisze zebrane w grupie zatytu³owanej Urzêdy pañstwowe i samorz¹dowe (sygn. 1�268)
tematycznie dotycz¹ ró¿norodnych zagadnieñ: I wojny �wiatowej i wynikaj¹cych z niej pro-
blemów, spraw sanitarnych, weterynaryjnych, nieruchomo�ci komunalnych i prywatnych, han-
dlu, us³ug itd. Po¿yteczniejszy dla u¿ytkownika by³by ich podzia³ na grupy rzeczowe.

Poszukiwania w grupie zaproszeñ (sygn. 3942�4623) zyska³yby na skuteczno�ci przy za-
stosowaniu uk³adu tematycznego, czy choæby instytucjonalnego (ewentualnie �bran¿owo-in-
stytucjonalnego�), zamiast chronologicznego.

W zbiorze obu grup narodowo�ciowych � ukraiñskiej (sygn. 3265�3389) i ¿ydowskiej
(sygn. 3390-3584) � znajduj¹ siê druki dotycz¹ce spraw politycznych, spo³ecznych, gospo-
darczych, wyznaniowych, kulturalnych itd., dok³adnie przemieszanych wskutek nadania im
porz¹dku chronologicznego, a nie np. problemowego. Zawiód³by siê jednak czytelnik s¹dz¹c,
¿e znajdzie w tych dzia³ach wszystkie druki dotycz¹ce obu spo³eczno�ci (jakkolwiek takie ocze-
kiwania by³yby uzasadnione), bowiem w wielu miejscach inwentarza mo¿na natrafiæ na druki.
Ludno�ci ukraiñskiej dotycz¹ np. sygn.: 824, 830, 1627�1632, 2822, 2823, 3282�3287, za�
ludno�ci ¿ydowskiej przyk³adowo sygn.: 511, 512, 514, 571, 841, 842, 859, 922, 927, 2824.
W odniesieniu do tej ostatniej grupy wyja�nienia wymaga³aby jeszcze jedna kwestia, mianowi-
cie druki o sygn. 3397�3406, 3409�3418 i 3420 opatrzono adnotacj¹, ¿e nie zosta³y odczytane
i nie maj¹ dat, natomiast przy sygn. 3408, 3419, 3431 i 3488, mimo podobnej uwagi, podano
ich regesty, sk¹d zatem wiadomo, czego dotycz¹, jak te¿ sk¹d pewno�æ, ¿e nie s¹ datowane?
Wreszcie, na jakiej podstawie autorka ustali³a ich miejsce w zbiorze?

Pomys³ na jêzykowo-chronologiczn¹ systematyzacjê nekrologów (sygn. 3585�3941) jest
bardzo dyskusyjny, zw³aszcza w odniesieniu do podgrup jêzykowych. Powoduje bowiem, ¿e
klepsydry tych samych osób s¹ w ró¿nych miejscach inwentarza, pod ró¿nymi sygnaturami,
tylko dlatego, ¿e jedn¹ wydrukowano w jêzyku polskim, a drug¹ w ukraiñskim; np. dwie klep-
sydry Sofrona Matwijasa z 1924 r. maj¹ sygn. 3650 i 3723. Wprawdzie poprzez indeks osobo-
wy mo¿na dotrzeæ do obu, ale na pewno poszukiwania znacznie upro�ci³oby wprowadzenie,
chyba nawet bardziej uzasadnionego, uk³adu alfabetycznego, bez wzglêdu na jêzyk i chronolo-
giê; na ogó³ szuka siê bowiem nazwiska, a nie pamiêta siê daty zgonu czy okoliczno�ciowego
nabo¿eñstwa. Inna rzecz, ¿e nale¿a³oby zapytaæ, czy nie przyda³aby siê jaka� selekcja nekrolo-
gów przechowywanych w przemyskim archiwum. Autorka wprawdzie pisze (s. IX): �Unikato-
wym i posiadaj¹cym du¿¹ warto�æ historyczn¹ jest zbiór klepsydr, nekrologów i obwieszczeñ /!/
o nabo¿eñstwach ¿a³obnych za osoby zas³u¿one dla Przemy�la i Polski oraz za poleg³ych w obro-
nie Ojczyzny�, w inwentarzu jednak nie do koñca to widaæ: w czê�ci s¹ to wy³¹cznie imiona
i nazwiska osób bez jakiegokolwiek komentarza, jakie pe³nili funkcje, wykonywali zawody,
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czym zas³u¿yli sobie na trwa³¹, choæby lokaln¹, pamiêæ. Chyba w kategoriach czarnego humo-
ru wypada³oby potraktowaæ umieszczenie w�ród klepsydr pisma �[...] w sprawie udzielenia
zgody na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego i usuniêcie przeszkody kanonicznej� (sygn. 3595).
Na pewno nie nale¿¹ do nekrologów tak¿e dwa inne druki: Og³oszenie o mszy �w. i po�wiêce-
niu kamienia wêgielnego Instytutu dla Dziewcz¹t (sygn. 3601) oraz Uroczyste Triduum ku czci
�w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus (sygn. 3728).

W grupie w³adz i organizacji wojskowych (sygn. 482�540) obok druków o tre�ci �ci�le
wojskowej, które mog³yby tworzyæ dzia³ tematyczny dotycz¹cy np. wojska, organizacji woj-
skowych i paramilitarnych, s¹ afisze zawieraj¹ce przepisy administracyjno-porz¹dkowe (sygn.
515�519), program konkursów hippicznych (sygn. 537), zawiadomienia o wyk³adach nt. zbrodni
bolszewizmu (sygn. 534, 535), o obchodach rocznicy Powstania Listopadowego (sygn. 536).
Z wojskiem zwi¹zane s¹ natomiast, w ró¿nym stopniu, druki umieszczone w innych dzia³ach
inwentarza, na co powinny zwracaæ uwagê stosowne odsy³acze (ale ich nie ma), m.in. sygn.
1279�1303 i 1305 (wojskowy i oficerski kluby garnizonowe), sygn. 2059�2128 (Wojskowo-
Cywilne Stowarzyszenie Sportowe �Polonia�), sygn. 2513�2516 (Liga Przyjació³ ¯o³nierza),
sygn. 2850 i 2851 (wezwania ¿o³nierzy do walki z bolszewikami), sygn. 3065 i 3069 (dotycz¹
m.in. inwalidów wojskowych); sporo tematycznie wi¹¿e siê z legionami, �cudem nad Wis³¹�
itp. (zw³aszcza w dzia³ach 11 i 15).

W grupie organizacji i zwi¹zków spo³ecznych (sygn. 1749�1956) dominuj¹ druki informu-
j¹ce o ró¿nego rodzaju imprezach: przedstawieniach teatralnych, wystawach, koncertach, ob-
chodach rocznicowych, wyk³adach i odczytach, festynach. W odniesieniu do czê�ci rodz¹ siê
w¹tpliwo�ci odno�nie do ich miejsca w tym dziale, np. sygn. 1896 � zawiadomienie o wzno-
wieniu dzia³alno�ci prywatnej restauracji, sygn. 1897, 1898 � ulotki reklamowe Ksi¹¿nicy
Naukowej w Przemy�lu i prywatnej pracowni artystyczno-malarskiej, sygn. 1900 � oferta
obuwia sportowego, sygn. 1956 � og³oszenie o kursie jêzyka esperanto. Ponadto w jednost-
kach oznaczonych sygn. 1765 i 1766 znajduj¹ siê �odznaki, cegie³ki, naklejki� z kilku lat zwi¹-
zane ze zbiórkami �na cele humanitarne�; nigdzie nie powiedziano, po ile sztuk jest w ka¿dej
jednostce (teczce?, kopercie?), a ponadto jak to siê ma do przyjêtego za³o¿enia (s. II�III), ¿e
ka¿dy druk stanowi odrêbn¹ jednostkê inwentarzow¹?

W dziale organizacji katolickich (sygn. 1957�2000) wiêkszo�æ stanowi¹ druki, które nie
zosta³y wydane przez ¿adn¹ organizacjê, chyba ¿e autorka umownie przyjmuje tak¹ nazwê na
oznaczenie duchowieñstwa i laikatu obu katolickich obrz¹dków Ko�cio³a. Jedynie niektóre
da³oby siê podci¹gn¹æ pod tak sformu³owany tytu³ dzia³u: sygn. 1964, 1974, 1987�1994 i 1998.
Wiele druków o tematyce religijnej jest w grupach afiszów ludno�ci ukraiñskiej oraz komite-
tów honorowych i obywatelskich, a informacje o �mierci duchownych w grupie nekrologów.

W grupie organizacji politycznych (sygn. 2806�3022) znów mnóstwo nieporozumieñ:
czy organizacjami politycznymi by³y np. Rada Regencyjna, ZHP, Liga Kobiet, NSZZ �Soli-
darno�æ� (1980 r.), �jeñcy polscy w niewoli ukraiñskiej� (1920 r.) itd. W¹tpliwo�ci budzi
umieszczenie w tym miejscu druków informuj¹cych o ró¿nych przedsiêwziêciach kultural-
nych, obchodach rocznicowych, okoliczno�ciowych nabo¿eñstwach, nawet je�li by³y one
firmowane przez jakie� organizacje, np. Polsk¹ Organizacjê m. Przemy�la (zapewne autorce
wiadomo, czy mia³a charakter organizacji politycznej, narodowo�ciowej, samorz¹dowej czy
jeszcze inny, w ka¿dym razie wszystkie wydane przez ni¹ afisze �wiadcz¹ wy³¹cznie o jej
inicjatywach kulturalnych w 1919 r.) i inne: np. sygn. 2835�2841, 2844, 2845, 2847, 2861,
2869, 2879, 2887, 2897, 2898, 2935, 2936, 2942. Du¿o druków z okresu miêdzywojennego
dotyczy wyborów sejmowych, sygn. 3009 � wyborów w 1981 r., zatem powinny by³y zna-
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le�æ siê w grupie drugiej. Uporz¹dkowa³oby ten chaos utworzenie dzia³u rzeczowego, np.
druki o tre�ci politycznej.

W³a�ciwie podobne uwagi dotycz¹ grupy �komitetów honorowych i obywatelskich� (sygn.
3023�3264); wielka w niej ró¿norodno�æ problematyki: od narodowych rocznic historycznych
(liczne), poprzez spektakle teatralne (sygn. 3080�3082), po wezwania do zwalczania lichwy
¿ydowskiej (sygn. 3047) i do udzia³u w festynach na rzecz budowy dzwonnicy w Pikulicach
(sygn. 3122, 3123; nb., jaki maj¹ zwi¹zek z Przemy�lem?). Znów jedynie rozs¹dne rozwi¹za-
nie, jakie siê nasuwa, to rozparcelowanie druków zgromadzonych w tej grupie miêdzy ró¿ne
dzia³y tematyczne.

Grupê dotycz¹c¹ szkó³ przemyskich (sygn. 541�777) w latach 1945�1989 � rozbita na
szko³y, kursy, ko³a zainteresowañ przy MDK, wymieniane zgodnie z chronologi¹ ich powsta-
nia, co w konsekwencji prowadzi do znacznego chaosu � na pewno uporz¹dkowa³aby syste-
matyzacja hierarchiczna, np. zaczynaj¹c od szkó³ podstawowych, poprzez �rednie ró¿nego typu,
do wy¿szych (punkty konsultacyjne Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Rolniczej w Krako-
wie, które teraz przeplataj¹ siê z ochotniczymi hufcami pracy), koñcz¹c na kursach i ewentual-
nie ko³ach zainteresowañ. Móg³by powstaæ dzia³ rzeczowy dotycz¹cy szkolnictwa i o�wiaty.
Na tle dominuj¹cych afiszów, informuj¹cych wy³¹cznie o zapisach do szkó³ i na kursy, dysku-
syjna jest przynale¿no�æ do tej grupy druków dotycz¹cych ogólnie dostêpnych pokazów, kon-
certów, imprez okoliczno�ciowych organizowanych przez szko³y lub komitety rodzicielskie
poza siedzibami szkó³: sygn. 542�544, 547, 558�559, 563�565, 567, 569, 570, tym bardziej ¿e
podobne s¹ w grupie szóstej.

W niby-rzeczowym dziale afiszów dotycz¹cych spraw gospodarczych (sygn. 4639�4839)
wydzielono podgrupy instytucjonalne: przemyskie spó³dzielnie, Przymusowe Zrzeszenie Prywat-
nych W³a�cicieli Nieruchomo�ci, MPGK, Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Wo-
jewódzkie Przedsiêbiorstwo Turystyczne �San�, Wojewódzki O�rodek Postêpu Rolniczego
w Korytnikach (dlaczego znalaz³ siê w zbiorze dotycz¹cym terenu Przemy�la, skoro ani z na-
zwy, ani z zawarto�ci nie wynika ¿aden zwi¹zek z miastem?) oraz inne przedsiêbiorstwa i za-
k³ady handlowe i us³ugowe. Do grupy rzeczowej mo¿na zaliczyæ afisze w sprawach rolniczych,
oferty pracy, regulaminy zak³adów pracy, tylko czy te ostatnie rzeczywi�cie nale¿¹ do �spraw
gospodarczych�. Na pewno nieprawid³owo do tego dzia³u zosta³y zakwalifikowane afisze w³adz
sanitarnych i obrony cywilnej (sygn. 4768�4773).

Wreszcie najliczniejsza grupa organizacji, stowarzyszeñ i instytucji kulturalno-o�wiatowych
(sygn. 778�1748) odznacza siê kilkustopniow¹ budow¹ wewnêtrzn¹. Okres 1833�1918 � bez
dalszych podzia³ów (sygn. 778�814). Okres 1919�1937 (sygn. 815�1104) � rozcz³onkowany
na teatry zawodowe w Przemy�lu; wystêpy go�cinne artystów scen obcych; wyk³ady, odczyty
i wystawy w Przemy�lu firmowane przez organizatorów spoza miasta; imprezy kulturalne i fe-
styny; stowarzyszenia i instytucje kulturalno-o�wiatowe z Przemy�la. Okres 1950�1989 po-
dzielony na 33 podgrupy, których nastêpstwo dyktuje chronologia najwcze�niejszego druku
w ramach ka¿dej czê�ci: 1�4, 7�10, 12�14, 16, 18, 33 � instytucje, kina, kluby (w tym Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna, ta sama, co w dziale 5); 11, 22, 23, 25, 26�32 � towarzystwa i sto-
warzyszenia; 5, 6 � wystêpy go�cinne cyrku i innych artystów; 15 � akcja studencka �Prze-
my�l�; 17 � imprezy w ramach rocznic i �wi¹t pañstwowych; 19 � wiosna teatralna; 20 �
festiwal kapel podwórkowych; 21 � inne festiwale, konkursy, wystawy. Ju¿ prosta wyliczenie
pozwala zorientowaæ siê, jak nieprzemy�lany to uk³ad. Jego pe³ny �walor� ujawnia siê jednak
dopiero wówczas, gdy u�wiadomimy sobie, ¿e konsekwentnie w ramach wymienionych hase³
ka¿dego szczebla podzia³u (1�3) zastosowano uk³ad chronologiczny, w zwi¹zku z czym, np.
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druki dotycz¹ce choæby Dni Przemy�la bêd¹ pod ró¿nymi, bynajmniej nie kolejnymi sygnatu-
rami, bo zosta³y rozdzielone afiszami mówi¹cymi o innych wydarzeniach fetowanych w tych
samych latach (sygn. 1442, 1445, 1455, 1467), a dotyczy to praktycznie wszystkich wydarzeñ
rangi krajowej i lokalnej. Poza tym mnóstwo druków o pokrewnych tre�ciach jest w innych
miejscach inwentarza. Nie wiadomo tak¿e dlaczego w podgrupie zatytu³owanej �Stowarzysze-
nie »Pax« w Przemy�lu� znalaz³y siê druki sygn. 1325 i 1326, skoro ich wspó³twórcami jest
rzeszowski oddzia³ tego stowarzyszenia.

Mo¿e i obroni³by siê zaproponowany uk³ad, gdyby wspomaga³y go dobrze zrobione indek-
sy: koniecznie rzeczowy i pe³ny indeks osobowy, ale pierwszego brak w ogóle, a o drugim
wiêcej poni¿ej.

Kolejne zagadnienie dotyczy schematu opisu jednostki inwentarzowej. Na ten temat nie ma
¿adnej wzmianki we wstêpie, choæ byæ powinna. Autorka informuje jedynie (s. II), jakie dane
zamie�ci³a na kartach inwentarzowych: �informacjê o tre�ci danego afisza, plakatu i druku ulotne-
go, datê jego wystawienia (ewentualnie przypuszczaln¹ datê), liczbê egzemplarzy o tej samej
tre�ci, jêzyk, w którym afisz lub plakat zosta³ sporz¹dzony, wymiary w centymetrach oraz ko-
lor�. W inwentarzu drukowanym podstawowe elementy to kolejno: sygnatura, data i tre�æ. Sy-
gnatura jest typu numerus currens, ale autorka nie wspomina, jak oznaczy³a kolejne egzempla-
rze tego samego druku. Informacja o tre�ci zredagowana jest w sposób niejednolity: albo tytu³
druku, albo jego streszczenie, równie¿ bez ¿adnych obja�nieñ we wstêpie. W niektórych styl
wymaga dopracowania (sygn. 85, 150, 154, 167); niepotrzebny � choæ mo¿e byæ wyrazem
szczególnego sentymentu � jest powtarzany w rege�cie zwrot: �Jego Cesarska Mo�æ� na pla-
katach z wizerunkiem Franciszka Józefa (sygn. 503, 788, w dodatku pisany w³a�nie z du¿ych
liter, bez cudzys³owu); niezrozumia³y jest wziêty na pewno z orygina³u (znów bez cudzys³o-
wu) tytu³ (?): �Uwiadomienie literackie o zamiarze wydawania dzie³a czasowego o rzeczach
religii� (sygn. 778). Nie powinny trafiæ do regestu tak¿e okre�lenia oceniaj¹ce, jak: �wystêp
znakomitego tenora [...]� (sygn. 898 nadal bez zaznaczenia cytatu). Bardzo czêsto tytu³ (regest)
poprzedza nazwa zleceniodawcy druku, raczej zbêdna w tym miejscu, zw³aszcza gdy znajduje
siê w wydzielonej wy³¹cznie dla niego podgrupie. Sporadycznie tylko pojawia siê okre�lenie
rodzaju druku: plakat, afisz, ulotka itp. i praktycznie zupe³nie wyj¹tkowo mo¿na je napotkaæ
w dalszej czê�ci opisu. Szkoda, zw³aszcza w odniesieniu do plakatów, których zauwa¿y³am
tylko kilka w ró¿nych dzia³ach. Je�li rzeczywi�cie jest ich tak niewiele, w celu ³atwiejszego
odnalezienia mo¿e warto by³oby zrobiæ dodatkowe zestawienie ich sygnatur? Wiadomo, ¿e ze
wzglêdu na elementy plastyczne s¹ chêtnie wykorzystywane w celach wystawienniczych.

Dalsze elementy inwentarzowego opisu jednostki archiwalnej, to � nazwijmy je � dane
techniczne, wyodrêbnione w druku mniejsz¹ czcionk¹. Sk³adaj¹ siê na nie: liczba egzemplarzy,
nazwa drukarni, jêzyk, wymiary, barwa, podawane jednak¿e w sposób bardzo niejednolity, bez
¿adnego wcze�niejszego wyja�nienia. Uproszczony opis autorka zastosowa³a np. w dziale za-
proszeñ, choæ te¿ niekonsekwentnie: liczba jednostek, drukarnia i jêzyk albo tylko liczba jed-
nostek i drukarnia (nr 3996�4623 i niektóre wcze�niejsze). Wiêkszo�æ druków zachowana jest
w jednym egzemplarzu, mo¿na wiêc by³o upro�ciæ zapis, wyja�niaj¹c we wstêpie, ¿e informa-
cjê tak¹ podawano tylko wówczas, gdy zachowa³o siê ich wiêcej (nb. sygn. 4 zawiera sprzecz-
ne dane: na pocz¹tku � 1 j., w dalszym ci¹gu opisu � 2 j.). Je¿eli druk jest w jêzyku polskim,
ta informacja na ogó³ zosta³a pominiêta (bo jest np. w sygn. 2818, 2819, 2822, 2824�2828,
2922�2927, 3942�3984, 3988�3995), natomiast wystêpuje wtedy, gdy zosta³ u¿yty jêzyk obcy
wy³¹cznie lub obok polskiego. Znów nale¿a³o ujednoliciæ, a przede wszystkim upro�ciæ ten
element opisu, u¿ywaj¹c powszechnie stosowanych skrótów na oznaczenie jêzyka druku, tym-
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czasem autorka mniej wiêcej do po³owy inwentarza stosuje zapis: �Druk w jêzyku polskim
i ukraiñskim� (po raz ostatni sygn. 2128), a w drugiej czê�ci skraca w sposób: �Druk w j. pol-
skim� (po raz pierwszy sygn. 2814). Kuriozalne jest powtarzanie jêzyka druków (w zasadzie
poza polskim) w dziale klepsydr uszeregowanych w³a�nie wg kryterium jêzykowego: w jêzy-
ku ukraiñskim, niemieckim, �¿ydowskim� (nb. niepoprawne jest okre�lenie jêzyk �¿ydowski�,
idea³em by³oby rozró¿nienie hebrajskiego i jidisz, a poniewa¿ ze zrozumia³ych wzglêdów to
nie by³o mo¿liwe, nale¿a³o pos³u¿yæ siê jedn¹ z tych nazw). W niektórych przypadkach �uroz-
maica� tê informacjê, przenosz¹c okre�lenia z tytu³u (regestu), np. sygn. 22 �wyrok w jêzyku
polskim, niemieckim�, sygn. 24 �taryfa w jêzyku ukraiñskim�, lub wprowadzaj¹c je do opisu,
np. sygn. 28 �obwieszczenie w jêzyku [...]�. Druki barwne autorka sygnalizuje w sposób: �ko-
lor�. Wiêcej mówi³oby pos³u¿enie siê terminami stosowanymi np. przy inwentaryzacji karto-
grafików: jedno- czy wielobarwny (jbw, wbw), oczywi�cie z pominiêciem czarno-bia³ych, na-
tomiast przy oznaczeniu jednego koloru trzeba by go nazwaæ (wa¿ne np. przy reprodukcji).
Opis niektórych jednostek zawiera tak¿e dodatkowe informacje, np. o pieczêciach urzêdów
(nb., czy nie wskazuj¹ one na zwi¹zek z zespo³ami akt?), �druk w 2 czê�ciach� (sygn. 345,
346), autor tekstu (sygn. 4803). Czasem u¿ywa autorka niezbyt zrozumia³ego w odniesieniu do
tego typu druków okre�lenia: orygina³ i kopia (sygn. 2, 23, 26, 52, 481, 2915). Zamiast �pisane
rêcznie� pro�ciej: rêkopis, rkps (sygn. 489, 492).

Dodatkow¹ pomoc¹ jest indeks osobowy. Autorka zastrzega (s. XI), ¿e pomija w nim na-
zwiska osób u¿yte symbolicznie, jako np. patroni zespo³ów artystycznych, i to jest zrozumia³e.
Wykluczy³a z indeksu tak¿e autorów utworów scenicznych i muzycznych, o ile sami nie byli
wykonawcami. B³êdem to nie jest, ale gdyby opracowa³a wykaz wszystkich autorów i ich dzie³
prezentowanych na przemyskich scenach by³by znakomit¹ pomoc¹ dla badaczy ¿ycia kultural-
nego. Natomiast zupe³nie nie znajduje usprawiedliwienia pominiêcie w indeksie nazwisk osób,
ku czci których by³y urz¹dzane ró¿nego rodzaju obchody rocznicowe, imieninowe itp., jak np.
Józefa Pi³sudskiego, Henryka Sienkiewicza, greckokatolickiego biskupa Józefa Rutskiego i wielu
innych: to wa¿ne informacje dla historyka, szczególnie regionalisty. Brak tak¿e w indeksie
cesarza Franciszka Józefa i Lecha Wa³êsy (sygn. 3013) z wizerunków na plakatach. Poza roz-
my�ln¹, zamierzon¹ przez autorkê eliminacj¹ osób do indeksu, pominiête s¹ tak¿e takie, które
� uwzglêdniaj¹c przyjête kryteria � powinny siê w nim znale�æ, a ich nie ma, choæby przy-
k³adowo: Dyrkacz (nr 136), Garlicki (nr 3624), Henisch (nr 176), Loos (nr 3457), Mitkowski
(nr 129), Stein (nr 3542), Strach (nr 136), Wi�niowski (nr 807, 3629 � skoro do indeksu trafi³
Kapu�ciñski), Wo�ny (nr 22). W ró¿nych miejscach indeksu zamieszczono has³a: �Kosior�
i �Panicz� bez ich wzajemnego powi¹zania (odsy³acza), a tymczasem to imiê i przezwisko
(pseudonim?) tej samej osoby (nr 129). Bardzo du¿o nazwisk w indeksie pozbawionych jest
w ogóle komentarza (nawet je�li wystêpuje w rege�cie) albo komentarz jest niepe³ny. Wypada-
³oby np. dodaæ, jakiego obrz¹dku biskupami byli: Grzegorz Jachimowicz, Józef Sembratowicz,
Julian Pe³esz i in., bo przecie¿ Przemy�l by³ stolic¹ biskupstw rzymsko- i greckokatolickiego;
do jakich zgromadzeñ (zakonów) nale¿a³y zmar³e osoby konsekrowane, w jakich parafiach
pracowali ksiê¿a. Rzetelne opracowanie indeksu osobowego, mimo ¿e to najprostszy z tego
typu pomocy, wymaga sporo wysi³ku i wykorzystania nie tylko informacji z opracowywanych
archiwaliów.

We wstêpie autorka pisze (s. IV), ¿e afisze z okresu okupacji hitlerowskiej by³y bardzo
czêsto wykorzystywane przez badaczy. Mo¿na st¹d wnosiæ, ¿e mia³y sygnatury przywo³ywane
w publikacjach. Je�li tak by³o istotnie, brak jest nieodzownej w takich przypadkach pomocy,
jak¹ jest konkordancja sygnatur: musi przecie¿ istnieæ mo¿liwo�æ odnalezienia i zidentyfiko-
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wania ich w nowo utworzonym zbiorze. A przynajmniej sygnatury dawne, wobec niewielkiej
ilo�ci druków z lat 1939�1944, powinny znale�æ siê przy opisie ka¿dej jednostki. Podobna
uwaga dotyczy tak¿e druków opracowywanych w ramach zbiorów istniej¹cych w archiwum
przed ich po³¹czeniem (por. s. II).

Wydaje siê, ¿e dobrym pomys³em realizowanym w inwentarzach publikowanych przez
Archiwum Akt Nowych jest zamieszczanie schematu uk³adu akt, który szczegó³owo odzwier-
ciedla nie tylko rzeczywiste podzia³y wewnêtrzne zespo³u (zbioru), ale i rozmiary jego czê�ci
sk³adowych. Jest te¿ t³umaczony, wraz z ca³ym wstêpem, w obcojêzycznych streszczeniach.
S¹ one równie¿ w recenzowanym inwentarzu, i dobrze, bo umo¿liwiaj¹ poszerzenie krêgu jego
potencjalnych odbiorców. Nie wiadomo, dlaczego zrezygnowano ze streszczenia w jêzyku
ukraiñskim?

Wiele do ¿yczenia pozostawia korekta tekstu, zarówno w odniesieniu do wstêpu, jak in-
wentarza i indeksu. Czêste s¹ literówki (np. sygn. 348; s. 103, podgrupa 5.2.22; sygn. 1003,
2809, 3544, 3936, 4640), niekiedy tak z³o�liwe, ¿e czyni¹ niezrozumia³ymi informacje o tre�ci
druków: �[...] na wypadek napadu latowców [!] nieprzyjacielskich� (sygn. 78); �koncert rosyj-
skich bojanów [!]� (sygn. 834)., albo tworz¹ z jednej osoby dwie ró¿ne: sygn. 1158 Hensel Wi-
dold, sygn. 4330 Hensl Witold, a w indeksie, niew¹tpliwie ten sam profesor, jest �rozdwojony�
(s. 679). Pomy³ki s¹ w oznaczeniach sygnatur w indeksie, np. przy nazwisku Fugiel sygn. 4164,
a powinna byæ 4161, nazwisko Furdyna jest z sygn. 3935, prawid³owa to sygn. 3936. Sporo jest
przyk³adów na nieprawid³owe u¿ycie du¿ych liter, niepoprawny zapis wyrazów z³o¿onych, któ-
rych czê�ci¹ pierwsz¹ jest liczebnik w postaci cyfrowej lub s³ownej (np. s. VI, sygn. 183, 3027,
3035�3040, 3152). B³êdnie zapisany jest skrót nazwy drukarni: �Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy
Przemys³u Terenowego w Przemy�lu� � zpupt (w wykazie skrótów na s. XII podany zreszt¹
inaczej ni¿ w opisie jednostek archiwalnych: �zupt�); skrótowce pisze siê du¿ymi literami (tak,
jak to autorka robi w odniesieniu do innych drukarni). Nie jest ujednolicona pisownia tych sa-
mych wyrazów (np. sygn. 485�488). B³êdem jest odmiana nazwy klubu sportowego �Czuwaj�:
sygn. 2376, 2378�2380, 2414, 2418, 2435 � park, boisko, stadion �Czuwaju�.

Reasumuj¹c zg³oszone spostrze¿enia, trzeba stwierdziæ, ¿e publikacja nie spe³nia oczeki-
wañ u¿ytkownika. Inwentarz powinien u³atwiæ i usprawniæ dotarcie do �róde³, o recenzowa-
nym � trudno tak powiedzieæ. Przy u¿yciu odpowiedniego komputerowego programu wy-
szukiwawczego zapewne mo¿na by odnale�æ wiêkszo�æ hase³, ale czytelnik nie dosta³ do rêki
p³yty CD-ROM (brak nawet informacji, w jakim programie, bazie danych inwentarz zosta³
zapisany), lecz opas³y tom, w którym poszukiwania s¹ bardzo utrudnione. Kwerenda druków
do okre�lonego zagadnienia wymaga wielkiego nak³adu czasu i takiej¿ cierpliwo�ci; po prostu
przegl¹dania karty po karcie, bo generalne zastosowanie uk³adu chronologicznego, niew¹tpli-
wie naj³atwiejszego, nie tylko ¿e nie uporz¹dkowa³o zbioru, a wprost spowodowa³o niesamo-
wite jego �poszatkowanie� (nb. mówienie o �zwarto�ci� i �przejrzysto�ci tekstu drukowane-
go�, s. XI, stanowi przejaw samozadowolenia autorki).

Co jest tego powodem? Autorka usprawiedliwia siê brakiem wskazówek metodycznych
NDAP � to oczywi�cie prawda. Narzeka na sk¹p¹ literaturê dotycz¹c¹ tego typu �róde³ (s. I),
co ju¿ jest mniej oczywiste. Istotnie, publikacji po�wiêconych wprost afiszom, plakatom i dru-
kom ulotnym w zasobach archiwów, a zw³aszcza metodyce ich opracowania, nie ma wiele. Ale
nawet tych, które s¹, autorka nie wykorzysta³a, i nie jest to tylko wina z³ej dystrybucji wydaw-
nictw, czym t³umaczy zbyt pó�ne zapoznanie siê z pracami AP w Poznaniu nad podobnym
zbiorem. Nie odwo³uje siê do interesuj¹cych refleksji Sz. �wi¹tka w macierzystym przemy-
skim �Roczniku Historyczno-Archiwalnym� (t. 10, 1995, s. 207�209), nie zna artyku³u
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M. Ko³odziejczak, Zagadnienie przechowywania i porz¹dkowania materia³ów ulotnych w Wo-
jewódzkim Archiwum Pañstwowym w £odzi, �Archeion�, t. 27, 1957, s. 35�46. Mog³a równie¿
wykorzystaæ nie drukowany referat R. Mro¿ka, �Afisze i plakaty z lat 1825�1945 w zasobie
Archiwum Pañstwowego w Krakowie�, w którym m.in. zosta³y wyja�nione pojêcia: afisz, pla-
kat, druk ulotny (por. �Archeion�, t. 99, 1998, s. 212, przyp. 1). Nade wszystko jednak wystar-
czy³o zapoznaæ siê z ³atwo dostêpnymi w archiwach przewodnikami po zasobach archiwal-
nych i informatorami (spisami zespo³ów), by przekonaæ siê, ¿e niejednokrotnie s¹ to zbiory
do�æ powszechnie wystêpuj¹ce, ¿e s¹ to w³a�nie zbiory, a nie zespo³y, ¿e s¹ ju¿ uporz¹dkowane
w ca³o�ci lub czê�ciowo, i po prostu nawi¹zaæ kontakt z tymi archiwami, wymieniæ do�wiad-
czenia przed ostatecznym uporz¹dkowaniem zbioru, a ju¿ na pewno przed publikacj¹ inwenta-
rza. Wreszcie autorka wspomina, ¿e kolekcje afiszów i plakatów posiadaj¹ tak¿e Muzeum Na-
rodowe Ziemi Przemyskiej i Przemyska Biblioteka Publiczna (s. X). Dziwi zatem, ¿e nie zapo-
zna³a siê ona z metodami ich opracowania w tych instytucjach. Wiadomo przecie¿, ¿e wiele
bibliotek przechowuje te tzw. dokumenty ¿ycia spo³ecznego, opracowuje, udostêpnia i warto
by³o skorzystaæ z ich do�wiadczenia, zw³aszcza w odniesieniu do najistotniejszej pracy, tzn.
systematyzacji rzeczowej, bo ta by³aby najbardziej przydatna u¿ytkownikowi. Byæ mo¿e po-
mocna mog³aby okazaæ siê Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiêtna, któr¹ przecie¿ archiwa ju¿
pos³uguj¹ siê, tworz¹c katalogi fotografii i nagrañ. Gdyby przyj¹æ konsekwentny uk³ad rzeczo-
wy, informacje o zleceniodawcach trafi³yby do �technicznego� opisu jednostek, np. jako uwa-
gi. Dodatkow¹ pomoc¹ móg³by byæ wówczas skorowidz zleceniodawców, w którym znalaz³y-
by siê wszystkie �firmy�, nie tylko wiêksze (jak obecnie); zapewne przyda³by siê w badaniach
nad dziejami regionu.

Zapewne, lepsza jest jakakolwiek publikacja informuj¹ca o zasobie ni¿ ¿adna, bez w¹tpie-
nia jednak wiêkszy po¿ytek, a i satysfakcjê daje wydawnictwo na przyzwoitym poziomie, �wiad-
cz¹cym nie tylko o dobrych chêciach i pracowito�ci, ale i o profesjonalizmie autora. Pracowni-
cy przemyskiego archiwum maj¹ zbyt ³atwy dostêp do druku i nazbyt szybko decyduj¹ siê na
publikacjê opracowañ nie do koñca przygotowanych, co niestety nie zawsze korzystnie wp³y-
wa na ich poziom. Wprawdzie wiêkszo�æ wydawnictw ma swoich autorów, ale ukaza³y siê one
pod firm¹ AP w Przemy�lu i s¹ jego wizytówkami, warto zatem bardziej zadbaæ o jako�æ ni¿
o liczbê.

Przy okazji recenzowanego inwentarza, trzeba zwróciæ uwagê na now¹ mo¿liwo�æ inwentary-
zacji tego samego typu druków, jak¹ daje baza danych �Afisz� (dziêkujê dr Annie Laszuk
z NDAP za �podpowiedzenie� tej kwestii). Opracowana zosta³a w celu rejestracji druków
dotycz¹cych ludno�ci ¿ydowskiej w latach 1933�1950. W pracy tej uczestniczy³o tak¿e AP
w Przemy�lu, ale rozpoczêto j¹ prawdopodobnie ju¿ po zakoñczeniu inwentaryzacji przez
T. Mrozek, bo w ogóle o niej nie wspomina. Je�li w tradycyjnym inwentarzu problem systema-
tyzacji archiwaliów nale¿y do niezmiernie wa¿nych, to w przypadku tej bazy danych staje siê
spraw¹ drugorzêdn¹, do�æ nieistotn¹. Rozbudowany aparat wyszukiwawczy i odpowiednio
skonstruowana tzw. sygnatura identyfikacyjna (numer archiwum/ numer zespo³u/ sygnatura
jednostki/ strona) pozwalaj¹ na odszukanie ka¿dego druku w ramach archiwów, zespo³ów i zbio-
rów, niezale¿nie jakie kryterium stanie siê podstaw¹ wyboru: forma, tre�æ, osoba, nazwa geo-
graficzna, numer zespo³u, archiwum. Niemniej obowi¹zek wpisania sygnatury jednostki, a na-
wet strony, zak³ada wcze�niejsze uporz¹dkowanie zespo³ów czy zbiorów, w których siê znaj-
duj¹, a tym samym racjonaln¹ ich systematyzacjê. Oczywiste zalety bazy danych �Afisz� nie
oznaczaj¹ jednak, ¿e jej konstrukcja nie nasuwa ¿adnych uwag, zw³aszcza gdy skonfrontuje siê
za³o¿enia z praktyczn¹ realizacj¹. Pierwszym negatywnym wra¿eniem jest wielka dowolno�æ
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w okre�laniu rodzajów druków (czy, jak chce baza, dokumentów) przez archiwa uczestnicz¹ce
w realizacji przedsiêwziêcia. Lista wyboru przewidzia³a nastêpuj¹ce mo¿liwo�ci: �obwiesz-
czenie�, �plakat�, �druk ulotny� oraz �inne�; rzuca siê w oczy pominiêcie tytu³owego �afisza�,
który przecie¿ wyró¿nia siê spo�ród wyszczególnionych w li�cie. Efekt jest taki, ¿e termin ten
na 2010 rekordów zosta³ u¿yty tylko jeden raz na oznaczenie rodzaju druku (sygn. identyfika-
cyjna � dalej: sygn. id. � 35/891/13/, brak numeru karty), dwukrotnie jako �afisz propagan-
dowy� (sygn. id. 10/492/1564/1, 10492/1568/5) i jeden raz pojawi³ siê w tre�ci (sygn. id. 029/
33/SMKr 70/7), podczas gdy w rodzaju druku wpisano: inne. Zdumiewaj¹cy jest zakres pos³u-
giwania siê � wydawaæ by siê mog³o naj³atwiejszym do identyfikacji � terminem plakat:
zarówno na oznaczenie niew¹tpliwych plakatów, jak zarz¹dzeñ, og³oszeñ, odezw, gazet �cien-
nych, a nawet wskazanych w li�cie wyboru obwieszczeñ (przyk³adowo: sygn. id. 58/206/2/15/
1, 61/3/1594/6, 62/1290/4/1, 62/1478/5/1, 62/718/58/1). Nietrudno tak¿e dostrzec, ¿e na ozna-
czenie tych samych rodzajów druków ró¿ne archiwa, a nawet oddzia³y tego samego archiwum
(np. sygn. id. 74/87/539/118, 75/7/4748/62, 74/129/3294/11, 75/239/P201/1) stosuj¹ odmienne
okre�lenia. Poza tym wprowadzenie niezwykle pojemnego okre�lenia �inne� spowodowa³o, ¿e
archiwa albo poprzestawa³y na takim terminie (np. sygn. id. 2)111/1428/140, 8/1/9299a/18, 8/
2/281/22�45, 8/134/1/1�23), albo w jego miejsce wprowadza³y nowe, spoza listy wyboru, jak
zaleci³a instrukcja, albo te¿ wykorzystywa³y obie te mo¿liwo�ci. W rezultacie na okre�lenie
rodzaju druku powsta³ zestaw terminów o ró¿nych desygnatach, niekiedy bardzo bliskich tre-
�ciowo (podajê przyk³adowo): bon obiadowy (sygn. id. 35/891/15/79), bon warto�ciowy (sygn.
id. 35/498/99/49-50), meldunek (sygn. id. 50/1/26748/5), napis ostrzegawczy (sygn. id. 35/
891/13/67), odezwa (sygn. id. 35/891/13/137), og³oszenie (sygn. id. 74/129/3325/13), okólnik
(sygn. id. 74/87/539/118), pismo (sygn. id. 74/87/540/85), rozkaz urzêdowy (sygn. id. 74/62/
798/37/38), rozporz¹dzenie (sygn. id. 74/129/3332/25/26), szyld (sygn. id. 35/505/27/1), we-
zwanie (sygn. id. 74/87/519/305), zarz¹dzenie (sygn. id. 74/129/3332/23/24). Jednomy�lno�æ
zapewne w tym przypadku by³a nie do osi¹gniêcia, ale gdyby instrukcja poda³a definicje
podstawowych pojêæ, mo¿na by liczyæ na dalej posuniêt¹ standaryzacjê. Wydaje siê, ¿e przy
zastosowaniu tej bazy do inwentaryzacji druków nie tak monotematycznych nale¿a³oby roz-
szerzyæ listê wyboru oraz zadbaæ o bardziej ujednolicone ich rozumienie; w przeciwnym razie
mo¿liwo�ci w³asnej �twórczo�ci� archiwów uaktywni¹ siê jeszcze w wiêkszym stopniu.
W odniesieniu do pola �Rodzaj dokumentu� w aktualnej bazie danych zauwa¿ono pomy³kê
w rekordzie sygn. id. 35/891/13/218: zamiast nazwy wpisano 218.

Kolejne dostrze¿one uchybienia wi¹¿¹ siê z wype³nianiem pola �Tre�æ�. Czêsto powtarza
siê w nim rodzaj druku (np. sygn. id. 2)1335/214,II/3/3, 12/179/82/6, 72/486/7/6, 74/129/3325/
13), albo tytu³, mimo zakazu instrukcji (np. sygn. id. 24/111/1823/22, 029/665/1499/1499, 58/
169/13/15, 75/239/P203/1), a nawet oba te elementy, w zwi¹zku z czym identyczna nazwa po-
jawia siê trzykrotnie: w polach nazwy, tytu³u i tre�ci (np. sygn. id. 029/665/1503/1503, 30/182/
170/409-411, 56/132/824/20, 58/206/2/409/1, 59/1/3468/46). Niekiedy jeszcze nazwê rodzajo-
w¹ w tre�ci dookre�la siê np. �plakat rysunkowy� (np. sygn. id. 2)1335/214/XVI/1/12, 2)111/
1436/11/6, 2)1335/214/XIII/3/13), �plakat propagandowy� (sygn. id. 58/206/2/483/1). Trzeba
te¿ odnotowaæ, ¿e znaczna czê�æ streszczeñ zredagowanych w AP w £odzi jest w jêzyku nie-
mieckim (np. sygn. id. 39/256/166/23, 39/256/166/91, 39/256/166/217, 39/256/1068/43, 39/
256/1068/101), podczas gdy instrukcja do bazy �Afisz� zalecenie u¿ycia jêzyka orygina³u odnosi
tylko do pól �Wystawca� i �Tytu³�. I ostatnia uwaga tycz¹ca siê pola �Tre�æ�: w rekordzie
sygn. id. 74/87/540/101 nie zosta³o wype³nione, choæ z tytu³u nie wynika, czego druk (odezwa)
dotyczy.
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Spostrze¿enie w odniesieniu do pola �Uwagi� dotyczy umieszczania w nim informacji o jê-
zyku druku z równoczesnym pominiêciem jej we w³a�ciwym polu (np. sygn. id. 2)1335/214/II/
3/1 do 2)1335/214/II/3/15, 2)1335/214/V/1/9), jak te¿ o stanie zachowania, powtarzanym z ko-
lei w polu na to przeznaczonym (np. sygn. id. 52/59/46/8, 52/59/46/25).

Niezrozumia³e jest pominiêcie w panelu �Formularz danych� pola na wprowadzenie s³ów
kluczowych rzeczowych, podczas gdy s¹ dla osobowych i geograficznych. Specyfika tych
materia³ów sprawia, ¿e tre�æ ka¿dej jednostki najczê�ciej jest jednorodna, wiêc liczba s³ów
kluczowych wybranych z pól �Tytu³� i �Tre�æ� nie by³aby ani du¿a, ani trudna do wytypowa-
nia, a da³aby dodatkow¹ mo¿liwo�æ wyszukiwania przez indeks rzeczowy. Wydaje siê nawet,
¿e bardziej usprawnia³aby poszukiwania, ograniczaj¹c zakres wyboru do konkretnego has³a
(które na pewno w bazie jest), ni¿ przy opcji wyszukiwania wg ci¹gu znaków z pola �Tre�æ�,
kiedy to bez dok³adnej znajomo�ci zawarto�ci pól wynik mo¿e byæ negatywny albo zakoñczyæ
siê wyborem bardzo du¿ej liczby rekordów. Skoro ju¿ mowa o wyszukiwaniu danych, chyba
warto by³oby wprowadziæ tak¿e mo¿liwo�æ wyboru wg roku (przedzia³u czasowego?) i �wy-
stawców�, zw³aszcza gdy wystêpuj¹ pod nazwami instytucji firmuj¹cych druk. Po¿yteczne
by³oby tak¿e uzupe³nienie hase³ obu istniej¹cych ju¿ indeksów o choæby najzwiê�lejszy ko-
mentarz (m.in. pozwala na eliminacjê b³êdów).

I jeszcze w¹tpliwo�æ odnosz¹ca siê do pola �Wystêpowanie w innych archiwach�. Infor-
macja w nim zawarta w ka¿dym rekordzie brzmi identycznie: �nie stwierdzono�. Mija siê jed-
nak z prawd¹, co ³atwo sprawdziæ porównuj¹c choæby rekordy: sygn. id. 29/665/7/7 (AP Kra-
ków � w sygn. id. symbol tego archiwum zapisywany dwojako: 029 i 29), 56/1522/101/1 (AP
Przemy�l) i 58/206/2/483/1 (AP Radom); lepiej by³o pozostawiæ to pole bez wype³nienia, ni¿
wprowadzaæ w b³¹d.

Drobne uwagi dotycz¹ wreszcie nazw pól. Wydaje siê, ¿e zamiast: �wykonanie� popraw-
niejsze by³oby okre�lenie: �technika zapisu� (druk, maszynopis itd.), zamiast �warunki do-
stêpno�ci� � �forma przekazu� (orygina³, kserokopia itd.). Ma³o precyzyjne jest okre�lenie
w li�cie wyboru pola �Stan zachowania� � �po konserwacji�, bo o faktycznym stanie zacho-
wania nic nie mówi; mo¿e by zastosowaæ okre�lenia wprowadzone ju¿ w SEZAMIE?

Generalna konkluzja sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e do opracowania dobrego inwenta-
rza tego rodzaju archiwaliów, niezale¿nie od jego formy: ksi¹¿ki czy p³yty CD-ROM, przydat-
ne by³yby wskazówki metodyczne pozwalaj¹ce na unikniêcie wielu poruszonych zastrze¿eñ,
co nie oznacza, ¿e wszystkie s¹ bezdyskusyjne.
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MACIEJ DALECKI
(Przemy�l)

POLEMIKA Z RECENZJ¥ MARII TROJANOWSKIEJ PUBLIKACJI
TERESY MROZEK

TERESA MROZEK, AFISZE, PLAKATY I DRUKI ULOTNE Z TERENU PRZEMY�LA
W ZASOBIE ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO W PRZEMY�LU.

INWENTARZ ZESPO£U ARCHIWALNEGO 1833�1989, Przemy�l 2001.

Fakt, ¿e recenzowana pozycja zosta³a oceniona jednoznacznie negatywnie oraz koniecz-
no�æ odniesienia siê do niektórych kwestii, poruszonych przez Mariê Trojanowsk¹, wp³ynê³y
na decyzjê o opracowaniu polemiki. Zadania tego podj¹³em siê z uwagi na moje wspó³uczest-
nictwo w koñcowym etapie prac redakcyjnych przy publikacji oraz mój kilkuletni udzia³ w pra-
cach komisji metodycznej AP w Przemy�lu.

Publikacja Teresy Mrozek by³a adresowana do szerokiego grona osób zainteresowanych
zbiorami specjalnymi archiwów. W�ród nich znajduj¹ siê m.in. osoby zainteresowane grafik¹,
sztuk¹ drukarsk¹, kolekcjonerzy, plastycy, dziennikarze, uczniowie klas licealnych. Odbiorca-
mi ksi¹¿ki nie mieli byæ wy³¹cznie naukowcy. W zwi¹zku z tym za³o¿eniem autorka postano-
wi³a upro�ciæ wstêp, aby u³atwiæ jego lekturê ró¿nym kategoriom czytelników. Skróci³a te par-
tie wstêpu, które omawiaj¹ dzieje zbioru i pierwsze etapy jego porz¹dkowania. Stosunkowo
obszernie zaprezentowa³a natomiast zawarto�æ kolekcji. Wstêp nie mia³, wg zamierzenia au-
torki, mieæ charakteru naukowego, a zw³aszcza studium ograniczonego g³ównie do omówienia
problemów z zakresu metodyki opracowania. W przypisach uwzglêdnione zosta³y tylko wy-
brane publikacje, po�wiêcone zbiorom afiszy, plakatów i druków ulotnych w archiwach pañ-
stwowych. Artyku³y te, zdaniem autorki, zawiera³y najistotniejsze informacje odnosz¹ce siê do
metod porz¹dkowania tego typu zbiorów. Z opracowaniami M. Ko³odziejczaka i S. �wi¹tka
oczywi�cie autorka zapozna³a siê. Nie by³ jej znany tylko nie publikowany referat R. Mro¿ka
�Afisze i plakaty z lat 1825�1945 w zasobie Archiwum Pañstwowego w Krakowie�. Do wstê-
pu nie do³¹czono schematu archiwaliów, wiedz¹c, ¿e tylko niektórzy jego czytelnicy bêd¹ ar-
chiwistami. Schematy tego typu s¹ zreszt¹ raczej odpowiednie do typowych zespo³ów archi-
walnych, z³o¿onych g³ównie z dokumentacji aktowej.

Niew¹tpliwie istotnym niedopatrzeniem autorki jest brak we wstêpie terminologicznego
rozró¿nienia pojêæ �zespó³ archiwalny� i �zbiór archiwalny�. Nie oznacza to jednak, ¿e nie
zdawa³a ona sobie sprawy z zachodz¹cej pomiêdzy nimi ró¿nicy oraz ze specyfiki archiwaliów
tworz¹cych prezentowany w inwentarzu zbiór. Wprowadzi³a niestety do publikacji uproszcze-
nie, które zwykle stosuje siê w bie¿¹cej pracy archiwalnej, nie u¿ywaj¹c na co dzieñ precyzyj-
nej terminologii w sprawach zwi¹zanych z ewidencj¹ zasobu archiwalnego. Redakcja pope³ni-
³a natomiast b³¹d w sformu³owaniu podtytu³u publikacji, który zamiast: Inwentarz zespo³u ar-
chiwalnego powinien brzmieæ: �Inwentarz zbioru archiwalnego�. Uwagi recenzentki o braku
zdefiniowania we wstêpie pojêæ �afisz�, �plakat� i �druk ulotny� s¹ równie¿ s³uszne.

Recenzentka nie zrozumia³a w³a�ciwie genezy zbioru i zasad, na jakich zosta³ on skom-
pletowany. Zbiór archiwalny, przedstawiony w publikacji, nie powsta³ bynajmniej na podsta-
wie decyzji podjêtej na posiedzeniu komisji metodycznej w dniu 29 XII 1995 r. Komisja okre-
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�li³a jedynie jego now¹ nazwê (Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemy�la w zasobie
Archiwum Pañstwowego w Przemy�lu, 1833�1989), sprecyzowa³a zakres chronologiczny
i terytorialny oraz zatwierdzi³a ostateczny uk³ad inwentarza. Zbiór archiwalny, oznaczony nu-
merem ewidencyjnym 397, siêga swoj¹ genez¹ pocz¹tkowego okresu dzia³alno�ci AP w Prze-
my�lu, które powsta³o w 1951 r., w wyniku upañstwowienia przemyskiego Archiwum Miej-
skiego. Archiwalia wchodz¹ce w sk³ad zbioru znajdowa³y siê w stanie nie uporz¹dkowanym
a¿ do pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX w. Przeprowadzono wówczas pierwsze prace porz¹d-
kowe, polegaj¹ce na dokonaniu podzia³u druków na grupy tematyczne. Sporz¹dzony zosta³
równie¿ roboczy inwentarz, który rejestrowa³ tylko tytu³y i daty skrajne ka¿dej z grup tema-
tycznych oraz liczbê znajduj¹cych siê w nich druków. Podczas ponownego porz¹dkowania
zbioru, które mia³o miejsce w 1990 r., dodano do istniej¹cych wcze�niej kolejne grupy tema-
tyczne. Afisze, plakaty i druki ulotne nie posiada³y jednak nadal ¿adnych sygnatur archiwal-
nych. W publikacjach, wykorzystuj¹cych materia³y ze zbioru, powo³ywano siê wiêc jedynie na
jego ogólny tytu³ lub nazwê okre�lonej grupy tematycznej wystêpuj¹cej w inwentarzu robo-
czym.

W ci¹gu wielu lat rozmiar zbioru powiêkszy³ siê m.in. w wyniku w³¹czania do niego dru-
ków wydzielanych podczas opracowywania zespo³ów. By³y to najczê�ciej materia³y obce
proweniencyjnie, które znalaz³y siê w danym zespole w sposób zupe³nie przypadkowy. Wy³¹-
czano równie¿ dublety druków. Zbiór zawiera obecnie druki, które w ogromnej wiêkszo�ci nie
maj¹ odniesienia do konkretnych zespo³ów aktowych. Dotyczy to zw³aszcza materia³ów po-
chodz¹cych sprzed roku 1944. Odciski pieczêci urzêdów, wystêpuj¹ce na niektórych afiszach,
stanowi¹ przewa¿nie adnotacjê w³adz o dopuszczeniu danego afisza do rozpowszechniania
i rozplakatowania. Nie �wiadcz¹ najczê�ciej o przynale¿no�ci zespo³owej afiszy. Zdecydowa-
na wiêkszo�æ zespo³ów aktowych instytucji i stowarzyszeñ funkcjonuj¹cych po roku 1944 za-
wiera wydane przez nie druki. W nielicznych przypadkach, kiedy stwierdzono brak tych mate-
ria³ów, zosta³y one podczas porz¹dkowania zbioru wydzielone i w³¹czone do w³a�ciwych ze-
spo³ów archiwalnych.

Zbiór kompletowano równie¿ pod k¹tem zgromadzenia materia³ów ilustruj¹cych zmiany za-
chodz¹ce w grafice i technice drukarskiej. W zwi¹zku z tym m.in. czê�æ klepsydr-nekrologów,
zw³aszcza z lat 1954�1989, zosta³a zachowana w charakterze egzemplarzy przyk³adowych.

Na posiedzeniu w dniu 29 XII 1995 r. komisja metodyczna podjê³a decyzjê o w³¹czeniu,
w ca³o�ci lub w czê�ci, do zbioru archiwalnego, oznaczonego numerem ewidencyjnym 397,
dwóch innych zbiorów druków i afiszy, które zawiera³y analogiczne materia³y. ¯aden z tych
zbiorów nie by³ ca³kowicie i konsekwentnie opracowany. Natomiast ich równoleg³e istnienie
nie by³o uzasadnione, gdy¿ stwarza³o tylko niepotrzebne utrudnienie dla u¿ytkowników.

W 1993 r., kiedy autorka przyst¹pi³a do opracowania zbioru, jedynie w nielicznych archi-
wach pañstwowych w Polsce nabyto ju¿ praktyczne do�wiadczenia z zakresu porz¹dkowania
kolekcji afiszy, plakatów i druków ulotnych. Zbiory tego typu pozostawa³y wówczas w wiêk-
szo�ci nie opracowane. Sytuacja by³a wiêc zupe³nie inna ni¿ obecnie.

Zdziwienie budzi zupe³ne niedostrzeganie przez recenzentkê ró¿nicy w dostêpno�ci litera-
tury naukowej pomiêdzy miastami stanowi¹cymi du¿e o�rodki akademickie a mniejszymi mia-
stami prowincjonalnymi. Obecnie, mimo stosownego zarz¹dzenia naczelnego dyrektora archi-
wów pañstwowych, publikacje wydawane przez archiwa nadal z opó�nieniami trafiaj¹ do bi-
bliotek archiwalnych.

Recenzentka po�wiêci³a bardzo du¿o miejsca krytyce uk³adu inwentarza. Przystêpuj¹c do
omawiania tej kwestii, nie zdawa³a sobie najwidoczniej sprawy z faktu, ¿e uk³ad ten nie zosta³



293DYSKUSJE

stworzony od podstaw przez autorkê. W rzeczywisto�ci T. Mrozek zachowa³a wiêkszo�æ grup
tematycznych w inwentarzu, które zosta³y utworzone podczas wcze�niejszych prac porz¹dko-
wych, prowadzonych przez jej poprzedników. Likwidacja tych grup, zdaniem autorki, naru-
szy³aby ukszta³towan¹ wcze�niej strukturê zbioru. Z opini¹ t¹ zgodzili siê równie¿ cz³onkowie
komisji metodycznej. T. Mrozek utworzy³a tylko 2 nowe grupy tematyczne: �organizacje spor-
towe� i �afisze dotycz¹ce spraw gospodarczych�. Okre�li³a tak¿e od nowa kolejno�æ grup te-
matycznych i u�ci�li³a w pewnych przypadkach ich tytu³y. G³ówna praca wykonana przez au-
torkê polega³a przede wszystkim na usystematyzowaniu druków wewn¹trz ka¿dej z grup.
Równocze�nie w³¹czane by³y druki nale¿¹ce dawniej do dwóch innych zbiorów archiwalnych.
Systematyzacji inwentarza towarzyszy³a fizyczna systematyzacja druków, które w wiêkszo�ci
maj¹ bardzo zró¿nicowane i nietypowe formaty. Recenzentka najwyra�niej nie zdaje sobie spra-
wy ze skali trudno�ci, ¿mudno�ci i czasoch³onno�ci tych prac. Podczas systematyzacji inwen-
tarza tak licznego zbioru archiwalnego nie by³o w praktyce mo¿liwe osi¹gniêcie pe³nej bez-
b³êdno�ci. W rezultacie nie uda³o siê ca³kowicie unikn¹æ pomy³ek zwi¹zanych z zaszeregowa-
niem pojedynczych egzemplarzy druków do okre�lonej grupy tematycznej.

W porównaniu z bardzo obszern¹ negacj¹ uk³adu inwentarza zbioru, stosunkowo ma³o miej-
sca zajmuj¹ w³asne kontrpropozycje recenzentki. Nie s¹ one równie¿ jednoznacznie przeko-
nywaj¹ce. M. Trojanowska proponuje np. przyjêcie w konstrukcji inwentarza metody biblio-
tecznej, tj. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiêtnej. Inwentaryzacja biblioteczna odbiega tym-
czasem w istotny sposób od inwentaryzacji archiwalnej. Rozwi¹zania stosowane przez biblio-
teki w stosunku do publikacji ksi¹¿kowych nie s¹ na ogó³ adekwatne w odniesieniu do archi-
waliów. Recenzentka pomija natomiast milczeniem uk³ad inwentarza Zbioru afiszy, plakatów
i ulotek w AP w Poznaniu1. Zbiór ten zosta³ podzielony na g³ówne grupy odpowiadaj¹ce 4
okresom chronologicznym. W ich ramach utworzono z kolei podgrupy tematyczne, wg kryte-
rium rzeczowego lub zleceniodawców druków. Widoczna jest zatem pewna analogia w stosun-
ku do rozwi¹zañ przyjêtych w AP w Przemy�lu.

Kolejne zastrze¿enia M. Trojanowskiej odnosz¹ siê do sposobu sporz¹dzania przez autorkê
opisów tre�ci konkretnych druków. Z uwagami tymi nie do koñca mo¿na siê zgodziæ. Nale¿y
wyja�niæ, ¿e autorka stara³a siê poprzez te opisy mo¿liwie najwierniej oddaæ tre�æ druków.
W tym celu wykorzystywa³a niekiedy sformu³owania u¿ywane w drukach. Postêpowa³a tak,
je�li jej zdaniem oddawa³y one dobrze kontekst powstania druków lub barwnie ilustrowa³y
wydarzenia, do których siê odnosi³y. Przyk³adem tego jest zastosowanie zwrotu �Jego Cesar-
ska Mo�æ� w przypadku plakatów z wizerunkiem cesarza Franciszka Józefa (sygn. 503 i 788).
Poza tym autorka, podobnie jak inni mieszkañcy by³ej Galicji, odnosi siê z sentymentem do
osoby cesarza. Czasy autonomii galicyjskiej nadal ciesz¹ siê tutaj opini¹ �z³otego wieku�. Dla
mieszkañców dawnej Kongresówki s¹ to oczywi�cie odczucia obce i niezrozumia³e. Pisownia
skrótowców oraz nazw instytucji i stowarzyszeñ, przyjêta przez autorkê, jest zgodna z oryginal-
nymi zapisami wystêpuj¹cymi w drukach. Pisowniê zmodernizowano tylko w tych rzadkich przy-
padkach, kiedy jej archaiczno�æ w ewidentny sposób razi³aby wspó³czesnego czytelnika. Infor-
macja o tym za³o¿eniu, wskutek przeoczenia autorki, niestety nie znalaz³a siê we wstêpie.

Recenzentka s³usznie zwraca uwagê na pewne niekonsekwencje wystêpuj¹ce w opisie
zewnêtrznym jednostek, zamieszczanym pod informacj¹ o ich tre�ci. Konstruktywne i intere-
suj¹ce s¹ równie¿ jej propozycje w kwestii poszerzenia opisu jednostki o dodatkowe elementy.

1 G. Zaliwska, Afisze i plakaty w zasobie Archiwum Pañstwowego w Poznaniu, �Poznañski Rocznik
Archiwalno-Historyczny�, r. 1, 1993, s. 81�88.
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Dotyczy to zw³aszcza informacji o kolorystyce (druk jednobarwny, druk wielobarwny) oraz
formie druków (obwieszczenie, afisz, plakat, ulotka). Propozycje te zas³uguj¹ z ca³¹ pewno�ci¹
na ich uwzglêdnienie w przysz³ych wskazówkach metodycznych w sprawie opracowania afi-
szy, plakatów i druków ulotnych.

Indeks osobowy, opracowany przez autorkê, istotnie nie jest wolny od omy³ek i pewnych
niekonsekwencji. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e zosta³ skonstruowany wg z góry okre�lonych
kryteriów. Autorka uwzglêdni³a w indeksie przede wszystkim te osoby, z którymi w sposób
bezpo�redni i jednoznaczny by³a zwi¹zana tre�æ druków. W�ród nich znalaz³y siê w pierwszej
kolejno�ci nazwiska osób wymienionych w obwieszczeniach i klepsydrach-nekrologach. Re-
cenzentka podnios³a ponadto kwestiê braku indeksu przedmiotowego. Jednak indeks taki, aby
stanowiæ rzeczywist¹ pomoc, musia³by zawieraæ ogromn¹ liczbê hase³. Jego objêto�æ by³aby
zatem niewspó³miernie du¿a w stosunku do inwentarza stanowi¹cego zasadnicz¹ czê�æ publi-
kacji. Tak¿e rozbudowa indeksu osobowego spowodowa³aby dalszy przyrost i tak ju¿ obszer-
nego tekstu. Niestety, ze wzglêdów technicznych i finansowych, rozmiar publikacji nie móg³
przekroczyæ pewnych granic. W tej sytuacji indeksy mog³yby ewentualnie zostaæ wydane jako
odrêbny wolumin. Wydaje siê jednak, ¿e rozwi¹zanie tego typu nie by³oby zbyt korzystne dla
czytelnika.

Recenzentka bardzo dok³adnie zapozna³a siê z publikacj¹, analizuj¹c wnikliwie jej tekst
i zg³aszaj¹c uwagi szczegó³owe. Jednak przynajmniej w 4 przypadkach uwagi te �wiadcz¹
o nieznajomo�ci realiów historycznych i geograficznych.

Druki oznaczone sygnaturami 435�439 i 452 zosta³y przez autorkê zakwalifikowane w³a-
�ciwie. W Galicji u¿ywano bowiem zamiennie pojêæ gmina i miasto jako okre�lenia wspólnoty
samorz¹dowej. Natomiast jednostkami podzia³u terytorialnego na wsi by³y gminy jednostko-
we, a nie gminy zbiorowe. Nie mog³o byæ mowy o gminach zbiorowych tego typu jak dzisiej-
sze gminy, które sk³adaj¹ siê z podmiejskich wsi i posiadaj¹ urz¹d gminy zlokalizowany w mie-
�cie. Tre�æ druków o wymienionych sygnaturach odnosi siê do wyborów do Rady Miejskiej
w Przemy�lu.

Afisze Komitetu Budowy Dzwonnicy w Pikulicach (sygn. 3122 i 3123) znalaz³y siê
w omawianym zbiorze, poniewa¿ Pikulice stanowi¹ przedmie�cie Przemy�la. Wykonawc¹ obu
afiszy by³a Drukarnia Jana £azora w Przemy�lu.

Druki sporz¹dzone na zlecenie Wojewódzkiego O�rodka Postêpu Rolniczego w Korytni-
kach (sygn. 4786�4839) zakwalifikowano do zbioru z uwagi na wojewódzk¹ rangê tej instytu-
cji i jej lokalizacjê w miejscowo�ci po³o¿onej w pobli¿u Przemy�la. Ponadto wydrukowano je
w drukarni Spó³dzielni Inwalidów �Praca� w Przemy�lu.

Tre�æ afisza o sygn. 834 podano zgodnie z tekstem orygina³u. Okre�lenie �chór bojanów�
oznacza najzwyczajniej chór �piewaków. U¿ywano go nawi¹zuj¹c do imienia legendarnego
ruskiego pie�niarza z prze³omu XI i XII w. Nazw¹ �Bojan� pos³ugiwa³y siê m.in. ukraiñskie
towarzystwa muzyczno-wokalne zak³adane w Galicji od lat dziewiêædziesi¹tych XIX w.

W recenzji poruszona zosta³a kwestia wykorzystania komputera przy przygotowywaniu
inwentarza do druku. Wyja�niaj¹c j¹, nale¿y podkre�liæ fakt, ¿e komisja metodyczna AP w Prze-
my�lu, zalecaj¹c w grudniu 1995 r. druk inwentarza, nie bra³a pod uwagê mo¿liwo�ci budowy
komputerowej bazy danych jako podstawy do przysz³ej publikacji. W tamtym okresie tylko
nieliczne archiwa pañstwowe podejmowa³y samodzielnie prace nad w³asnymi bazami danych.
Nie funkcjonowa³a jeszcze ¿adna ramowa baza danych opracowana przez Centralny O�rodek
Informacji Archiwalnej, przeznaczona do zastosowania we wszystkich archiwach (pierwsz¹
z nich, bazê SEZAM, wprowadzono do u¿ytku w 1996 r.). Komisja metodyczna zaleci³a zatem
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przygotowanie inwentarza zbioru do druku za pomoc¹ edytora tekstowego. Wykorzystano w tym
celu program Word. Baza AFISZ zosta³a natomiast opracowana dopiero w 1999 r. AP otrzyma-
³o j¹ w roku 2000, kiedy prace zwi¹zane z przygotowaniem tekstu inwentarza do druku znaj-
dowa³y siê ju¿ w bardzo zaawansowanym stadium. Z uwa¿nej lektury wstêpu wynika zreszt¹
jasno, ¿e drukowany inwentarz nie móg³ zostaæ wykonany z zastosowaniem bazy danych.
W tej sytuacji do³¹czona do publikacji p³yta CD-ROM stanowi³aby tylko elektroniczny zapis
tekstu bez równoczesnej mo¿liwo�ci wyszukiwania z niego danych.

Zdumienie budzi stwierdzenie recenzentki, ¿e drukowan¹ wersjê inwentarza przygotowa-
no zbyt szybko. Zwi¹zane z tym prace trwa³y bowiem przesz³o 3 lata, obejmowa³y m.in. 3
korekty tekstu i sk³adu pod wzglêdem graficznym oraz wybór i przygotowanie materia³u ilu-
stracyjnego. Autorka nie mia³a w tym okresie komfortu realizacji tylko tego jednego zadania,
lecz musia³a wykonywaæ wiele innych obowi¹zków s³u¿bowych.

Koñcz¹c nale¿y wyja�niæ, dlaczego AP w Przemy�lu nie zdecydowa³o siê na publikacjê
katalogu wszystkich posiadanych przez siebie afiszy, plakatów i druków ulotnych. Z za³o¿enia
publikacja tego typu wydaje siê bardziej przydatna. Przekazywa³aby ona informacje o tre�ci
druków zawartych nie tylko w dwóch g³ównych zbiorach (Afisze, plakaty i druki ulotne z tere-
nu Przemy�la w zasobie Archiwum Pañstwowego w Przemy�lu oraz Afisze, plakaty i druki
ulotne spoza Przemy�la w zasobie Archiwum Pañstwowego w Przemy�lu), ale równie¿ zgro-
madzonych w zbiorach do³¹czonych do niektórych zespo³ów archiwalnych, a nawet o poje-
dynczych drukach wystêpuj¹cych w zespo³ach i nie wydzielonych z jednostek zawieraj¹cych
materia³ aktowy. Niestety, przygotowanie takiego wydawnictwa trwa³oby wiele lat. Tymcza-
sem istnia³a potrzeba stworzenia u¿ytkownikom mo¿liwo�ci szybkiego dostêpu do informacji
o zawarto�ci zbioru afiszy, plakatów i druków ulotnych z terenu Przemy�la. Funkcjonuj¹cy do
tej pory roboczy inwentarz kartkowy móg³ byæ udostêpniany tylko w ograniczonym zakresie,
a pos³ugiwanie siê nim by³o bardzo trudne. Z podobnych wzglêdów planowany jest druk in-
wentarza zbioru afiszy, plakatów i druków ulotnych spoza Przemy�la. Zadaniem do wykonania
w dalszej przysz³o�ci bêdzie zinwentaryzowanie druków tego rodzaju wchodz¹cych w sk³ad
zespo³ów aktowych.

W nastêpstwie dyskusji, która toczy siê wokó³ publikacji autorstwa T. Mrozek, zapocz¹tko-
wanej recenzjami M. Trojanowskiej i M. Pietruszak2, z ca³¹ pewno�ci¹ zostan¹ opracowane
niezwykle potrzebne wskazówki metodyczne, okre�laj¹ce zasady inwentaryzowania i syste-
matyzowania zbiorów afiszy, plakatów i druków ulotnych. Sama publikacja, wbrew obawom
recenzentki, stanowiæ bêdzie niew¹tpliwie cenn¹ pomoc dla wszystkich osób pragn¹cych bli-
¿ej zapoznaæ siê z zawarto�ci¹ kolekcji pt. Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemy�la
w zasobie Archiwum Pañstwowego w Przemy�lu. Ju¿ w pierwszych miesi¹cach funkcjonowa-
nia drukowanego inwentarza zbioru mo¿na zauwa¿yæ, ¿e czê�æ u¿ytkowników (zw³aszcza oso-
by zainteresowane tre�ci¹, a nie form¹ druków) pos³uguje siê wy³¹cznie inwentarzem, rezy-
gnuj¹c z bezpo�redniego korzystania z archiwaliów. Pozwala to z jednej strony chroniæ druki
wykonane najczê�ciej na jako�ciowo z³ym i zakwaszonym papierze, z drugiej za� przyspiesza
dostêp do informacji. Dziêki pominiêciu czynno�ci zwi¹zanych z procedur¹ i technik¹ udo-
stêpniania (rewersy, adnotacje w ewidencjach pracowni naukowej i magazynów, wype³nianie
metryczek itp.) znacznemu skróceniu ulega czas potrzebny na obs³ugê u¿ytkownika.

Zapewne z przyczyn podanych przez recenzentkê inwentarz nie jest doskona³¹ pomoc¹, ale
nie mo¿na równie¿ pomijaæ jego istotnych walorów u¿ytkowych.

2 Rec. M. Pietruszak, �Archiwista Polski�, r. 7, 2002, nr 1 (25), s. 107�110.
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Od Redakcji

Bezpo�rednio po ukazaniu siê pierwszych recenzji dotycz¹cych przemyskiej publikacji z ini-
cjatywy NDAP podjête zosta³y prace nad przygotowaniem za³o¿eñ metodycznych archiwalne-
go opracowania afiszy, plakatów i druków ulotnych przechowywanych przez archiwa pañstwo-
we, a tak¿e za³o¿eñ metodycznych inwentarzy tych zbiorów.
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MICROFILM RESOURCES FOR RESEARCH. A COMPREHENSIVE CATALOG, Washing-
ton 2000, National Archives Trust Fund Board. National Archives and Records Administra-
tion, ss. VII, 109.

Katalog mikrofilmów Archiwum Narodowego Dokumentów Pañstwowych Stanów Zjed-
noczonych zast¹pi³ i uzupe³ni³ wcze�niejsz¹ pozycjê tego typu, wydan¹ przez Archiwum Naro-
dowe USA w 1996 r. Katalog obejmuje listê ponad 2 tys. mikrofilmów akt w³adz federalnych
Stanów Zjednoczonych i jest efektem realizowanego przez Archiwum Narodowe USA Pro-
gramu publikacji mikrofilmów. Warto wspomnieæ, ¿e mikrofilmowanie akt rz¹du federalnego
i administracji pañstwowej w Stanach Zjednoczonych ma miejsce od 1941 r., a jego celem,
oprócz zabezpieczenia zasobu i ochrony orygina³ów przed niszczeniem, jest udostêpnienie akt
szerokiemu gronu zainteresowanych. Przy czym program k³adzie nacisk na mikrofilmowanie
dokumentów wg kryterium rzeczowego, tzn. mikrofilmowane s¹ grupy akt dotycz¹ce tego sa-
mego tematu czy obszaru geograficznego. Omawiany katalog ma przede wszystkim charakter
komercyjny i pe³ni funkcjê folderu wydawniczego, umo¿liwiaj¹cego zamówienie i zakup okre-
�lonej pozycji. Adresowany jest do instytucji (bibliotek, uczelni) oraz badaczy indywidual-
nych, którzy s¹ zainteresowani nabyciem mikrofilmów lub mikrofisz oferowanych w sprzeda-
¿y przez National Archives and Records Administration (NARA). Zawiera formularz zamó-
wienia, informacje o warunkach sprzeda¿y i mo¿liwo�ciach uiszczenia nale¿no�ci, adres de-
partamentu odpowiedzialnego za dystrybucjê i kontakty z klientami. Ceny niestety przewy¿-
szaj¹ mo¿liwo�ci finansowe polskich badaczy i instytucji naukowych. Warto dodaæ, i¿ w kata-
logu znale�æ mo¿na materia³y dotycz¹ce stosunków polsko-amerykañskich. S¹ to m.in. raporty
amerykañskiego wywiadu wojskowego dotycz¹ce sytuacji politycznej, gospodarczej i militar-
nej w Polsce i krajach ba³tyckich w latach 1918�1941, akta ambasady amerykañskiej w War-
szawie (1945�1947), materia³y polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 1918�1940
czy akta Departamentu Stanu USA dotycz¹ce wewnêtrznej sytuacji w Polsce w latach 1916�
�1944 i 1955�1959.

Poza funkcj¹ komercyjn¹ katalog stanowi równie¿ �ród³o informacji o mikrofilmach akt
w³adz federalnych USA przechowywanych w Archiwum Narodowym w Waszyngtonie. W�ród
opublikowanych materia³ów wymieniæ mo¿na mikrofilmy akt CIA, Kongresu, armii amery-
kañskiej oraz materia³y dotycz¹ce stosunków zagranicznych USA z innymi pañstwami. Auto-
rzy zastosowali uk³ad wg numerów grup tematycznych dokumentów, w których obrêbie znala-
z³y siê mikrofilmy zespo³ów i serii archiwalnych. Dodatkowo mikrofilmy zosta³y podzielone
na kilka typów. Pozycje oznaczone liter¹ M zawieraj¹ zespo³y b¹d� serie zmikrofilmowane
w ca³o�ci, pozosta³e, oznaczone literami A, T, P i C, obejmuj¹ jedynie fragmenty wiêkszych
serii. W katalogu wymieniono tytu³y zespo³ów wchodz¹cych w sk³ad danej grupy rzeczowej,
jednak niektóre z pozycji posiadaj¹ dodatkowo drukowane pomoce archiwalne w postaci in-
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wentarzy, które równie¿ mo¿na zamówiæ w NARA. Podano tak¿e informacje o liczbie szpul
i parametrach kliszy u¿ytej do mikrofilmowania. Korzystanie z folderu jest wygodne i ³atwe ze
wzglêdu na jego przejrzysty uk³ad, bardzo klarowny wstêp oraz szczegó³owy indeks zawiera-
j¹cy has³a rzeczowe, osobowe i geograficzne.

Anna Barszcz (Warszawa)

DIE PREUSSISCHE BERG-, HÜTTEN- UND SALINENVERWALTUNG 1763�1865. DIE
BESTÄNDE IN DEN NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN STAATSARCHIVEN, t. 1, STAATSAR-
CHIV MÜNSTER, oprac. Peter Wiegand, Münster 2000, ss. 646.

Prezentowane wydawnictwo stanowi t. 1 przygotowywanego do druku inwentarza tema-
tyczno-rzeczowego akt pruskich urzêdów górniczych, hutniczych i zarz¹dów salin z lat 1763�
�1865. Urzêdy te tworzy³y integraln¹ ca³o�æ o nadrzêdnej roli górnictwa. Na szczeblu regio-
nalnym nadzór nad produkcj¹ górnicz¹ i hutnicz¹ sprawowa³y wy¿sze urzêdy górnicze. Daty
skrajne inwentarza oznaczaj¹ czas od konsolidacji Prus po wojnie siedmioletniej do wydania
Powszechnej ustawy górniczej (Allgemeines Berggesetz).

W opracowaniu inwentarza wspó³uczestnicz¹ archiwa pañstwowe niemieckie (Münster,
Düsseldorf, Berlin i Magdeburg) oraz polskie (Wroc³aw i Katowice). Ka¿de z wymienionych
archiwów niemieckich opracowuje kolejny tom inwentarza. Analizie zawarto�ci akt w tym
zakresie w archiwach polskich bêdzie po�wiêcony t. 5. Ostatni t. 6 obejmie zbiorczy indeks do
ca³o�ci wydawnictwa. Edycja stanowi czê�æ projektu �Archiwa jako baza �ród³owa badañ na-
ukowych� (�Archive � Fundus der Forschung�), sponsorowanego przez Fundacjê Volkswage-
na w Hanowerze. Ukazuje siê jako kolejny t. 47 w serii publikacji archiwów pañstwowych
Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii (Veröffentlichungen der Staatlichen Archive des Landes Nordr-
heinßWestfalen), seria C: ��ród³a i wyniki badañ� (Reihe C: �Quellen und Forschungen�).
Stron¹ merytoryczn¹ przedsiêwziêcia kieruje ze strony niemieckiej Archiwum Pañstwowe Pó³-
nocnej Nadrenii i Westfalii w Münster, a z polskiej Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwo-
wych.

Tom 1 po�wiêcony jest analizie akt górniczych, hutniczych i zarz¹dów salin przechowywa-
nych w Archiwum Pañstwowym w Münster. Wiêkszo�æ tych akt wchodzi w sk³ad Wy¿szego
Urzêdu Górniczego w Dortmundzie. Jedynie niewielka ilo�æ analizowanych akt nale¿y do podpo-
rz¹dkowanego mu urzêdu górniczego (Märkisches Bergamt) w Wetter.

Tom ten zawiera obszerny wstêp obejmuj¹cy dzieje ustrojowe urzêdów górniczych, hutni-
czych i zarz¹dów salin, zarówno w aspekcie ogólnopruskim, jak te¿ regionalnym. Autor opar³
swe ustalenia na bogatej literaturze. Dzieje te by³y niezwykle skomplikowane. Struktura ad-
ministracji górniczej i hutniczej sta³a siê bardziej klarowna i skuteczna dopiero po utworzeniu
oddzielnego Ministerstwa Handlu, Rzemios³a i Robót Publicznych (Ministerium für Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiten), którego powo³anie w 1848 r. by³o jednym z postulatów
ruchu demokratycznego w okresie poprzedzaj¹cym wydarzenia zwi¹zane z Wiosn¹ Ludów.
Struktura w³adz górniczych w Prusach, ze szczególnym uwzglêdnieniem Westfalii, zosta³a tu
przedstawiona w sposób obrazowy przy zastosowaniu piêciu tablic. Zw³aszcza tablica 5, uka-
zuj¹ca strukturê w³adz centralnych w latach 1808�1861, ma du¿e znaczenie dla poznania funk-
cjonowania administracji górniczej i hutniczej na obszarze dzia³ania Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego we Wroc³awiu. Dane te bêd¹ wykorzystane tak¿e w t. 5 inwentarza, który bêdzie po-
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�wiêcony prezentacji akt �l¹skich w tym zakresie. Gdyby nie tabele (zw³aszcza 5), trudno by³o-
by zrozumieæ, ¿e zmiany stosunków podleg³o�ci urzêdów górniczych i hutniczych wobec w³adz
centralnych (ministerstw) nastêpowa³y z du¿¹ czêstotliwo�ci¹ i by³y krótkotrwa³e. Otó¿ naj-
pierw resort górnictwa i hutnictwa podlega³ Ministerstwu Finansów. Potem w latach 1808�
�1813 Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych. Z kolei w latach 1813�1817 ponownie Minister-
stwu Finansów. Potem na lata 1817�1834 wróci³ do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. Na-
stêpnie do 1848 by³ w resorcie Finansów. Cenne uzupe³nienie wstêpu stanowi te¿ mapka przed-
stawiaj¹ca zasiêg terytorialny urzêdów górniczych Westfalii.

Wiele uwagi zwrócono na zasób akt gruntowych wydatnie uzupe³niaj¹cy akta ró¿nych zak³a-
dów przemys³owych. Du¿e znaczenie dla badania dziejów kopalñ posiadaj¹ zarówno zestawie-
nia obejmuj¹ce odrêbne zbiory ksi¹g gruntowych (Berggrundbücher), jak te¿ wchodz¹ce w sk³ad
s¹dów obwodowych (Amtsgerichte).

Has³a zawieraj¹ nastêpuj¹ce czê�ci sk³adowe: nazwê zespo³u (prawie wy³¹cznie Oberber-
gamt Dortmund), sygnaturê j.a., daty skrajne, tytu³, krótk¹ tre�æ � istotne informacje dla dzie-
jów przemys³u i sprawy zas³uguj¹ce na uwagê z podaniem daty rocznej, uwagi o stanie za-
chowania i star¹ sygnaturê.

Has³a zosta³y u³o¿one w nastêpuj¹cym uk³adzie tematycznym: 1. Ustawodawstwo i prawo
górnicze. 2. Organizacja i administracja wewnêtrzna urzêdów górniczych, hutniczych i zarz¹dów
salin. 3. Sprawy personalne. 4. Kszta³cenie uczniów górniczych i podró¿e s³u¿bowe pracowni-
ków urzêdów. 5. Stosunki pracownicze i p³ace. 6. Spó³ka bracka i dzia³alno�æ opiekuñcza.
7. S¹downictwo górnicze. 8. Górnicze ksiêgi gruntowe. 9. Nadzór i udzielanie koncesji na dzia-
³alno�æ poszczególnych zak³adów. 10. Szkody górnicze i odwadnianie. 11. Wypadki. 12. Op³aty
administracyjne. 13. Statystyka produkcji, ceny, c³a. 14. Miernictwo górnicze. 15. Sprawy kaso-
we i rachunkowe. 16. Rozwój techniki i infrastruktury. 17. Budownictwo, maszyny i urz¹dzenia.
18. Mapy i plany górnicze. 19. Uprawnienia � rejestr zak³adów. 20. Produkcja i wydobycie.

Warto zwróciæ uwagê na ró¿nice terminologiczne wystêpuj¹ce miêdzy prezentowanym to-
mem a pozosta³ymi, które uka¿¹ siê w dalszej kolejno�ci. Chocia¿ ca³o�æ wydawnictwa (w³¹cznie
z t. 5, który w dalszej przysz³o�ci ma równie¿ byæ opublikowany w wersji polskiej) uka¿e siê
w jêzyku niemieckim, to jednak w wielu przypadkach niektóre wyra¿enia fachowe bêd¹ zupe³-
nie inne ni¿ w prezentowanym tomie pierwszym. Przyk³adem tego mog¹ byæ s³owa tak podsta-
wowe dla dziejów górnictwa jak �kopalnia� (w Zag³êbiu Ruhry tylko �Zeche�, a na �l¹sku
�Grube�) albo �rêbacz� (w pierwszym przypadku �Hauer�, a w drugim �Häuer�).

W inwentarzu � w tym tak¿e w przygotowywanym t. 5 � przyjêto zasadê oddawania tytu³u
j.a. w wersji zmodernizowanej, tzn. tak, aby by³ on zrozumia³y i przejrzysty dla wspó³czesnego
u¿ytkownika. Skraca siê wiêc do niezbêdnego minimum d³ugie, czêsto powtarzaj¹ce siê tytu³y.
W miarê mo¿no�ci stosuje siê okre�lenia rzeczownikowe w mianowniku, np. zamiast �Genera-
lakten betreffend den Betrieb� (�Akta ogólne dotycz¹ce produkcji�) podaje siê jako tytu³ tylko
�Produkcja� (�Betrieb�). Rezygnuje siê te¿ czêsto z przytaczania nazw instytucji w ich pe³nym
oficjalnym brzmieniu. Widaæ to zw³aszcza w rezygnacji z wielokrotnego u¿ywania przymiot-
nika �królewski�, poniewa¿ z za³o¿enia wynika, ¿e przedmiotem opracowania s¹ urzêdy pañ-
stwowe, a wiêc królewskie.

Inwentarz obejmuje prezentacjê i analizê akt Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Dortmun-
dzie, a przechowywanych w Pó³nocno-Nadreñskim Archiwum Pañstwowym Pó³nocnej Nad-
renii i Westfalii w Münster. W prezentacji tej zachowano uk³ad tematyczno-rzeczowy, a wiêc
has³a nie s¹ u³o¿one w kolejno�ci numerycznej j.a., ale wedle przytoczonych powy¿ej grup
rzeczowych i podporz¹dkowanych im tematów przy zastosowaniu uk³adu dziesiêtnego.
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Has³a, w zale¿no�ci od znaczenia informacji ze wzglêdu na poznanie funkcjonowania urzê-
dów, stosunków pracowniczych czy rozwoju techniki i infrastruktury, s¹ mniej lub bardziej
pog³êbione. Niekiedy obejmuj¹ tylko dane podstawowe, tj. podaj¹ sygnaturê, daty skrajne,
tytu³, numer tomu, uwagi, liczbê kart i star¹ sygnaturê archiwaln¹ danej jednostki.

Inwentarz tematyczno-rzeczowy akt Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Dortmundzie, stano-
wi¹cy t. 1 ca³ego projektu wydawniczego, jest cennym uzupe³nieniem do akt urzêdów górni-
czych i hutniczych przechowywanych w Polsce, a wiêc z obszaru dzia³ania Wy¿szego Urzêdu
Górniczego (Oberbergamt) we Wroc³awiu. Znale�æ tu mo¿na bowiem wiele odniesieñ do wspó³-
nych ogólnopruskich przepisów w tym resorcie. Mo¿na prze�ledziæ, jak by³y one realizowane na
szczeblu lokalnym. Mo¿na te¿ dostrzec obok analogii tak¿e odmienno�ci, np. w zakresie instruk-
cji kancelaryjnej. Wystêpuje tu te¿ korespondencja w³adz z urzêdami górniczymi, m.in. na �l¹-
sku w sprawach administracyjnych, prawnych i technicznych. Na uwagê zas³uguje równie¿ od-
zwierciedlenie migracji urzêdników z jednego okrêgu górniczego do innego, a w tym tak¿e miê-
dzy Westfali¹ a �l¹skiem (np. Oeynhausen i Schönaich Carolath). Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Do-
rtmundzie wspó³dzia³a³ z wroc³awskim równie¿ w zakresie rozwoju technicznego, a zw³aszcza
w produkcji maszyn parowych, które na �l¹sku by³y stosowane wcze�niej ni¿ w Westfalii.

Prezentowany tom stanowi cenny przewodnik w poszukiwaniu danych o genezie i rozwoju
wschodniej czê�ci Zag³êbia Ruhry, zw³aszcza po 1816 r., kiedy ca³o�æ terytorium Westfalii
przypad³a Prusom. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e akta dotycz¹ce zachodniej czê�ci zag³êbia
(Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Bonn) bêd¹ przedstawione w t. 2 niniejszego projektu wydawni-
czego. Tom 1, podobnie jak niew¹tpliwie przewidywane w dalszej kolejno�ci nastêpne, umo¿-
liwia wyszukiwanie danych do analogii i zwi¹zków z rozwojem przemys³u na �l¹sku. U³atwi
wiêc rozpatrywanie w sposób komplementarny ca³okszta³tu górnictwa i hutnictwa na ziemiach
wchodz¹cych do dawnego pañstwa pruskiego, a obecnie nale¿¹cych do Polski.

Zdzis³aw Jedynak (Katowice)

KAREL MÜLLER, ERBOVNÍ LISTINY V ARCHIVECH SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY,
Opava 2001, ss. 30 + 89 ilustr.

Karel Müller, dyrektor Archiwum w Opawie, problematyce heraldycznej, a zw³aszcza
publikacji �róde³ heraldycznych, po�wiêci³ ju¿ wiele prac1. Omawiana publikacja, dotycz¹ca
przywilejów herbowych dla osób fizycznych na �l¹sku i Pó³nocnych Morawach, mie�ci siê
zatem w ogólnym nurcie jego badañ. Autor ukaza³ w niej 89 dokumentów bêd¹cych nobilita-

1 K. Müller, Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu w Opavì, Ostrava 1985, ss. 31; idem, Neznámá
erbovní listina palatina Jiøího Pontana z Braitenberka, �Herladická Roèenka�, 1984, s. 78�79; idem,
Erbovní listiny bohemikálního charakteru ve Státním archivu ve Vratislavi, �KGHO Zpravodaj�, Ostrava
1988, s. 10�11; idem, Erbovní listiny v okresních archívech Severomoravského kraje (s dodatky k soupisu
erb. Listin v SOA Opava), �KGHO Zpravodaj�, Ostrava 1989, s. 1�23; idem, Je�tì jednou k erbovnímu
privilegiu Jiøího B. Pontana z Braitenberka pro Jana Arleta z Otmuchova z r. 1604, �Herladická Roèen-
ka�, 1991, s. 129; idem, Erbovní listiny v muzeích a knihovnách Severomoravského kraje (s dodatky k
soupisu erb. Listin v SOA Opava), �KGHO Zpravodaj�, Ostrava 1992, s. 1�7; idem, Uherské erbovní
listiny (armálesy) v archivech severni Moravy a èeského Slezska, �Genealogicko-heraldický hlas 8�, 1998,
è. 1, 11�18; K. Müller, I. �traha, Znaková privilegia mìst, mìsteèek a vsí na Moravì a ve Slezsku, Brno
1995, ss. 55.
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cjami, wzglêdnie ju¿ podniesieniami do wy¿szego stopnia szlachectwa zwi¹zanymi z ulepsze-
niem herbu i nadaniem nowych przywilejów. Przedstawione �ród³a pochodz¹ z archiwów cze-
skich w Opawie, O³omuñcu, Jeseniku i Pøerovì. Praca ma charakter katalogu sk³adaj¹cego siê
ze wstêpu, czê�ci prezentuj¹cej dokumenty, wykazu cytowanej literatury i �róde³ oraz stresz-
czenia w jêzyku niemieckim.

We wstêpie autor informuje o tym, co rozumie pod pojêciem listu herbowego, wymienia
najwa¿niejsze publikacje heraldyczne, wskazuje na czeskie archiwa i zespo³y zawieraj¹ce
dokumenty herbowe oraz ich wystawców. Przeprowadza analizê budowy przywileju herbowe-
go, ³¹cznie z opisem jego szaty graficznej i �rodków uwierzytelnienia.

Czê�æ katalogowa pracy sensu stricto ma uk³ad chronologiczny, obejmuje 89 dokumentów
z okresu 1502�1918. Obok numeru porz¹dkowego zamieszczono fotografie (poza dwoma wyj¹t-
kami nr 75 i 76) wizerunków herbów znajduj¹cych siê w archiwaliach. Podano datacjê, miej-
sce wydania oraz krótki regest dokumentu zawieraj¹cy dane o wystawcy, odbiorcy oraz infor-
macje o nobilitacji, b¹d� podwy¿szeniu do kolejnego stopnia szlachectwa. Ponadto znajduje-
my tu tak¿e opis cech formalnych przywileju herbowego. Zosta³o wskazane archiwum, w któ-
rym jest on przechowywany, zespó³ i sygnatura, a tak¿e jego publikacje. Bardzo cenne s¹ wy-
konane przez autora opisy wizerunków herbowych, ³¹cznie z podaniem ich wymiarów, a w przy-
padku ilustracji sygnowanych tak¿e nazwisk ich autorów.

Jest to warto�ciowa publikacja �ród³owa, zawieraj¹ca ciekawe informacje nie tylko dla
heraldyków, ale te¿ historyków sztuki paraj¹cych siê miniaturowym malarstwem kodeksowym.
Fotografie gode³ sprawiaj¹ du¿e wra¿enie na czytelniku. W tym miejscu nale¿y tylko pogratu-
lowaæ autorowi tej kolejnej publikacji i wyraziæ ¿yczenie, by na gruncie polskim powsta³y tego
typu opracowania.

Mieczys³awa Chmielewska (Wroc³aw)





R E C E N Z J E  I  N O T Y  B I B L I O G R A F I C Z N E

ARCHEION, T. CIV
WARSZAWA 2002

ZBYS£AW WOJTKOWIAK, NAUKI POMOCNICZE HISTORII NAJNOWSZEJ. �RÓ-
D£OZNAWSTWO. �RÓD£A NARRACYJNE, cz. 1, PAMIÊTNIK, TEKST LITERACKI, Poznañ
2001, Wydawnictwo Poznañskie, ss. 191.

�ród³oznawstwo stanowi jeden z istotnych elementów warsztatu badawczego historyka.
Refleksje dotycz¹ce tej problematyki przyczyniaj¹ siê do udoskonalenia metod interpretacji
�róde³ oddaj¹cych minion¹ rzeczywisto�æ1. Poznañski o�rodek historyczny ma w tej dziedzinie
bogate tradycje i taki¿ dorobek. Wzbogaci go z pewno�ci¹ kolejna pozycja z zakresu �ród³o-
znawstwa dotycz¹ca �róde³ XIX i XX w. Kompendium, o do�æ d³ugim tytule, w którym na
pierwszym miejscu umieszczone zosta³y nauki pomocnicze historii, obejmuje �ród³a narracyj-
ne, na co wskazuje podtytu³: pamiêtnik i tekst literacki. Zarys ten jest adresowany przede wszyst-
kim do �adeptów badaj¹cych dzieje najnowsze�, ale zainteresowaæ powinien równie¿ inne ka-
tegorie odbiorców, w tym tak¿e badaczy zajmuj¹cych siê tym okresem, publicystów, dydakty-
ków nauk pomocniczych na uczelniach oraz archiwistów i historyków maj¹cych czêsty i bez-
po�redni kontakt z ró¿nymi rodzajami �róde³. Kompendium powsta³o na podstawie materia³ów
i refleksji zbieranych dla potrzeb prowadzenia ró¿nych form zajêæ dydaktycznych (æwiczenia,
proseminarium, konwersatorium) z zakresu nauk pomocniczych historii najnowszej. Omawia-
na publikacja zaplanowana zosta³a jako wstêp do kolejnych zarysów dotycz¹cych innych ro-
dzajów �róde³ s³u¿¹cych rekonstrukcji dziejów tego okresu. Celem zarysu by³o, zadeklarowa-
ne przez autora we wstêpie, uchwycenie �specyfiki pracy nad �ród³ami�, okre�lenie jej, popu-
laryzacja oraz wywo³anie postawy aktywnej wobec zaprezentowanych koncepcji.

Autor potraktowa³ �ród³oznawstwo bardzo szeroko �jako sposób na mo¿liwie pe³ne wy-
³uskanie z materia³u �ród³owego danych niezbêdnych historykowi w dociekaniu badanej
przesz³o�ci�. Z tego te¿ powodu g³ównym celem dociekañ autora sta³y siê metody pozyskiwa-
nia danych autentycznych i wiarygodnych.

Kompendium sk³ada siê z wprowadzenia i czterech rozdzia³ów. Dwa pierwsze stanowi¹
wstêp do problematyki prezentowanej w dwóch kolejnych rozdzia³ach. Rozdzia³y te dotycz¹
wyodrêbnienia historii nowo¿ytnej i najnowszej oraz nauk pomocniczych do historii tych okre-
sów. Snuj¹c refleksje nad nie³atwymi zagadnieniami z zakresu periodyzacji dziejów, autor za-
uwa¿a trafnie, i¿ wielo�æ czynników i uwarunkowañ tego procesu sprawia, i¿ widoczne jest
zjawisko dowolno�ci w kreowaniu cezur. W zwi¹zku z tym za wyznacznik historii wspó³cze-
snej uznaæ mo¿na �¿ycie cz³owieka�, pojmowane jednak jako los pokoleniowy, czyli dzieje,
pamiêæ i tradycjê pewnego pokolenia. Z tego te¿ powodu cezury, zw³aszcza historii wspó³cze-

1 Z. Wojtkowiak, O klasyfikacji i interpretacji pamiêtników. (Uwagi i propozycje), �Studia �ród³o-
znawcze�, t. 25, 1980, s. 163�177; Dzie³o literackie jako �ród³o historyczne, red. Z. Stefanowska, J. S³a-
wiñski, Warszawa 1978.
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snej, ulegaj¹ przesuniêciom. Autor wskazuje równie¿ na opinie o uwarunkowaniu badañ dzie-
jów najnowszych przez czynniki pozanaukowe: administracyjne, polityczne, personalne. Pole-
mizuj¹c z nimi, wykaza³ jednak, ¿e uwarunkowania takie dotyczyæ mog¹ równie¿ epok
wcze�niejszych. Sumienna analiza materia³ów �ród³owych, którymi dysponuje badacz dziejów
najnowszych, stanowiæ powinna, w za³o¿eniu autora kompendium, antidotum na oddzia³ywa-
nie niekorzystnych, wymienionych wcze�niej, czynników zewnêtrznych.

W rozdziale po�wiêconym miejscu nauk pomocniczych w procesie poznawania dziejów
wykazano przede wszystkim potrzebê wszechstronnej refleksji nad �ród³ami do historii wspó³cze-
snej.

Najwa¿niejsze w prezentowanym zarysie s¹ rozdzia³y po�wiêcone pamiêtnikom i tekstom
literackim jako materia³om dostarczaj¹cym dane do rekonstrukcji procesu dziejowego. Autor
podj¹³ trud kompleksowego, teoretycznego okre�lenia problematyki dotycz¹cej pamiêtnika jako
�ród³a historycznego. Przedmiotem jego rozwa¿añ sta³y siê tak istotne zagadnienia, jak wy-
odrêbnienie i próba typologii literatury pamiêtnikarskiej, analiza procesu zapamiêtywania, od-
ró¿nienie autentyczno�ci tekstu wspomnieniowego i autentyczno�ci narracji wspomnieniowej.
W koñcowych partiach tego rozdzia³u zaproponowano schemat postêpowania krytycznego oraz
podjêto najtrudniejszy problem z punktu widzenia potrzeb badañ historycznych � weryfikacjê
wiarygodno�ci pamiêtnika.

Ostatni rozdzia³ po�wiêcono tekstowi literackiemu jako �ród³u historycznemu. W rozwa¿a-
niach tych na szczególn¹ uwagê zas³uguje próba okre�lenia wszystkich elementów, na bazie
których konstruowana jest fikcja literacka. Udowodnione zosta³o tu, na podstawie fragmentów
literackich i wspomnieñ dotycz¹cych tych samych lub bardzo zbli¿onych faktów, i¿ nie ma
fikcji idealnej i absolutnej. Z regu³y fikcja literacka jest przetworzeniem, charakterystycznym
i unikatowym dla twórcy, pewnych realiów. Realia stanowi¹ nie tylko tworzywo fikcji, ale
pe³ni¹ równie¿ funkcjê inspiruj¹c¹ dla jej narodzin. Zasadniczym problemem z punktu widze-
nia potrzeb badañ historycznych jest umiejêtno�æ skonstruowania takich metod poznania, po-
przez dobór odpowiednich metod analizy tekstu, które umo¿liwi³yby okre�lenie wiarygodno�ci
tekstu literackiego, stopnia odbicia w nim realiów czasu minionego. Autor dokona³ w tym roz-
dziale, podobnie jak w po�wiêconym pamiêtnikom, sumiennej analizy metod kreowania dzie³a
literackiego. Omówi³ w nim nastêpuj¹ce zagadnienia: rola tytu³u w interpretacji dzie³a literac-
kiego, wp³yw autopsji na fikcjê literack¹, wp³yw na ni¹ kr¹¿¹cych opinii i informacji lepiej lub
gorzej udokumentowanych, które nazwa³ anegdot¹, zapo¿yczanie w¹tków od osób obcych (ró¿ne
formy plagiatu). Prezentowa³ i analizowa³ te rodzaje literackie, u pod³o¿a których le¿a³o zain-
teresowanie histori¹, jak opowiadanie historyczne, biografiê literack¹ i reporta¿ literacki. Roz-
wa¿ania w tym zakresie prowadzone by³y pod k¹tem przydatno�ci tych �róde³ dla badañ histo-
rycznych.

Archiwistom zaprezentowany zarys u�wiadamia potrzebê badañ interdyscyplinarnych,
niezbêdnych dla poprawnej interpretacji tych materia³ów �ród³owych. Dla archiwistów lektura
kompendium ma tym wiêksze znaczenie, ¿e w archiwach gromadzone s¹ materia³y s³u¿¹ce
lepszemu zrozumieniu wszystkich okoliczno�ci powstania literatury pamiêtnikarskiej i piêk-
nej. Tezy zawarte w kompendium, wzbogacaj¹c refleksjê �ród³oznawcz¹ dotycz¹c¹ literatury
piêknej i memuarystycznej, s³u¿¹ podkre�leniu ich warto�ci dla dokumentacji dorobku kultu-
rowego.

Alicja Kulecka (Warszawa)
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VADEMECUM KANCELARYJNO-ARCHIWALNE, red. Krzysztof Stryjkowski, Poznañ
2001, ss. 288.

Utworzone w Poznaniu towarzystwo Societas Archivi Posnaniensis zadebiutowa³o na ryn-
ku wydawniczym Vademecum kancelaryjno-archiwalnym. Pozycja ta wpisuje siê w obserwo-
wan¹ od d³u¿szego czasu niezwyk³¹ aktywno�æ �rodowiska poznañskiego w upowszechnianiu
wiedzy z zakresu archiwistyki w postaci osobnych publikacji ksi¹¿kowych1. Vademecum prze-
znaczone jest dla pracowników administracji pañstwowej i samorz¹dowej oraz osób prowa-
dz¹cych kancelarie instytucji i ró¿nego rodzaju zak³adów pracy. Ksi¹¿ka mo¿e stanowiæ po-
moc zarówno dla osób rozpoczynaj¹cych dopiero pracê biurow¹, jak i dla tych, które posiada-
j¹c odpowiedni sta¿ i do�wiadczenie, bêd¹ chcia³y pracê tê usprawniæ. Bardzo dobrym pomy-
s³em by³o wyodrêbnienie czê�ci materia³u przeznaczonego przede wszystkim dla kadry kie-
rowniczej. Podstawowym krêgiem odbiorców Vademecum winni staæ siê wszak¿e archiwi�ci
zak³adowi i osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie archiwów i sk³adnic akt.

Rozmaite aspekty pracy kancelaryjnej i archiwalnej omówione zosta³y w piêciu czê�ciach.
Uk³ad ksi¹¿ki i jej czê�ci odznacza siê godn¹ pozazdroszczenia przejrzysto�ci¹. Pierwsza z nich,
pióra K. Stryjkowskiego, po�wiêcona zosta³a omówieniu przepisów polskiego prawa w zakre-
sie postêpowania z dokumentacj¹, obowi¹zków aktotwórców wynikaj¹cych z ustawy archi-
walnej, roli i zadañ pañstwowej administracji archiwalnej oraz zasad nadzoru nad narodowym
zasobem archiwalnym. Autor odnosi swe rozwa¿ania do sytuacji, jak¹ nios¹ za sob¹ postêpuj¹-
ce w Polsce przemiany ustrojowe. W zwi¹zku z tym posi³kuje siê przyk³adami rozwi¹zañ sto-
sowanych wspó³cze�nie w krajach Europy Zachodniej sugeruj¹c, ¿e przynajmniej w odniesie-
niu do przedsiêbiorstw zagranicznych oraz tych jednostek organizacyjnych, w których udzia³y
posiada kapita³ obcy, bêd¹ one coraz szerzej stosowane tak¿e w Polsce. A rozwi¹zania te pole-
gaj¹ na powierzaniu funkcji archiwów zak³adowych i sk³adnic akt wyspecjalizowanym przed-
siêbiorstwom zajmuj¹cym siê w szerokim wymiarze prowadzeniem us³ug archiwalnych. Sk¹d-
in¹d wiadomo, ¿e w niektórych krajach Europy Zachodniej tak¿e jednostki samorz¹du teryto-
rialnego stosuj¹ podobne praktyki. W Polsce rola i zadania pañstwowej administracji archiwal-
nej oraz zakres nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym s¹ na tym tle bardzo szerokie
i nic nie wskazuje, by mia³y one w najbli¿szym czasie ulec ograniczeniu. Omawiaj¹c te kwe-
stie, autor próbuje prze³amaæ manierê kurczowego trzymania siê w toku narracji podobnych
opracowañ litery i ducha odpowiednich aktów normatywnych. Przytacza m.in. wiele danych
liczbowych charakteryzuj¹cych wielko�æ zasobu archiwalnego w Polsce i innych krajach, inte-
resuj¹co je komentuj¹c. Wydaje siê, ¿e mo¿na by pój�æ znacznie �mielej w tym kierunku, kon-
frontuj¹c np. teoretyczne aspekty nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym z przyk³ada-
mi niefrasobliwo�ci i braku odpowiedzialno�ci w tym zakresie ze strony pewnych instytucji
czy zak³adów pracy.

Podobna refleksja nasuwa siê w trakcie lektury dalszej czê�ci pracy. Zderzenie idealnego
modelu organizacji pracy kancelaryjnej (obiegu informacji), jaki z wielk¹ pieczo³owito�ci¹,
nie pomijaj¹c najbardziej nowoczesnych technik komputerowych, kre�li H. Krystek, z choæby
najdelikatniej potraktowan¹ praktyczn¹ replik¹ tych problemów, mog³oby nie tylko o¿ywiæ

1 Archiwistyka praktyczna dla archiwów zak³adowych, oprac. zbior., red. S. K³ys, Poznañ 1986; Meto-
dyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Poznañ 2001; S. Nawrocki, Rozwój form kance-
laryjnych na ziemiach polskich od �redniowiecza do koñca XX wieku, Poznañ 1998; Praktyczny poradnik
kancelaryjno-archiwalny czyli co ka¿dy pracownik biura wiedzieæ powinien?, red. T. Dzwonkowski,
K. Stryjkowski, Poznañ�Zielona Góra 2000.



306 RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE

wywody od strony czysto czytelniczej. Zgodnie z zasad¹, i¿ nie ma nic bardziej pouczaj¹cego
od przyk³adu negatywnego, nabra³yby one jeszcze wiêkszych walorów dydaktycznych.

Rozwa¿ania K. Stryjkowskiego po�wiêcone zasadom dzia³ania i organizacji archiwów
zak³adowych wyró¿niaj¹ siê zdecydowanie pod tym wzglêdem. Analizuje on istniej¹cy stan
rzeczy w zakresie realizacji jednego z celów archiwum zak³adowego, jakim jest �porz¹dkowa-
nie (w razie potrzeby) akt niew³a�ciwie opracowanych�. A w³a�nie owo �niew³a�ciwe opraco-
wanie akt� w komórkach organizacyjnych danego zak³adu pracy czy instytucji generuje wiele
problemów w toku ostatecznego opracowywania dokumentacji aktowej w archiwach pañstwo-
wych. Przy bezczynno�ci archiwów zak³adowych w tym zakresie nadanie okre�lonym zespo-
³om archiwalnym niezbêdnych cech przejrzysto�ci i roz³¹czno�ci klasyfikacyjnej jest niezwy-
kle trudne, a czêstokroæ wprost niemo¿liwe do osi¹gniêcia bez bardzo czasoch³onnych zabie-
gów, do których podjêcia archiwa pañstwowe nie s¹ czêsto przygotowane z ró¿nych wzglê-
dów. Tymczasem bez zachowania wymogów przejrzysto�ci i roz³¹czno�ci klasyfikacyjnej na
poziomie jednostki archiwalnej nie jest mo¿liwe pe³ne rozpoznanie zawarto�ci tre�ciowej da-
nego zespo³u akt, co w konsekwencji przyczynia siê do obni¿enia walorów poznawczych do-
kumentacji zgromadzonej w archiwach wieczystych. Z tego punktu widzenia, oprócz zadañ
archiwów zak³adowych w usuwaniu b³êdów na poziomie wewnêtrznej budowy jednostki ar-
chiwalnej, nale¿a³oby szerzej potraktowaæ rolê tych placówek w usuwaniu relacji k³óc¹cych
siê z zasadami logiki miêdzy poszczególnymi jednostkami archiwalnymi w ramach ca³ego po-
zostaj¹cego pod ich piecz¹ zasobu okre�lonego twórcy zespo³u. O konsekwencjach braku ak-
tywno�ci w tej dziedzinie na przedpolu archiwalnym pisze autor w czê�ci pracy po�wiêconej
problematyce porz¹dkowania akt w archiwach zak³adowych.

Na tle umiejêtnego wi¹zania przez K. Stryjkowskiego zasad teorii archiwalnej z jej prak-
tycznymi odniesieniami razi nieco sw¹ abstrakcyjno�ci¹ pierwszy podrozdzia³ czê�ci czwartej,
zawieraj¹cy omówienie podstawowych pojêæ i terminów archiwalnych. Sposób przedstawie-
nia niektórych z nich bez relatywizuj¹cego kontekstu wprowadza w b³¹d czytelników mniej
zorientowanych w meandrach polskich archiwów, a do takich adresowane jest przecie¿ Vade-
mecum. A zatem �zasada niepodzielno�ci zespo³u� czy �zasada przynale¿no�ci terytorialnej�
pozostaj¹ nadal w zbyt wielu przypadkach w archiwach polskich postulatem odleg³ym od rze-
czywisto�ci, by uprawnione by³o okre�lanie ich jako zasad �powszechnie� obowi¹zuj¹cych
w archiwistyce (s. 127). Lektura podrozdzia³u trzeciego tej¿e czê�ci pracy, dotycz¹cego opra-
cowania i postêpowania z aktami niektórych aktotwórców, ka¿e mniemaæ, i¿ by³o to zwyk³e
przeoczenie. W tym¿e bowiem podrozdziale Stryjkowski dowiód³ g³êbokiej i wszechstronnej
znajomo�ci problemów wi¹¿¹cych siê z tworzeniem w Polsce narodowego zasobu archiwalne-
go z uwzglêdnieniem bie¿¹cych, oddzia³ywuj¹cych na jego kszta³t, faktów. Jest to bez w¹tpie-
nia najciekawsza poznawczo czê�æ ca³ego dzie³a, aczkolwiek niewiele jej ustêpuje pod tym
wzglêdem napisana przez tego¿ autora czê�æ pi¹ta, po�wiêcona ochronie informacji i kancela-
rii tajnej. Autor wnikliwie przedstawi³ istniej¹ce rozstrzygniêcia prawne w tej dziedzinie i wy-
nikaj¹ce z nich konsekwencje natury organizacyjnej. Wydaje siê wszak¿e, ¿e nie zosta³a tu do
koñca wykorzystana okazja, by zarysowaæ owe kwestie w kontek�cie udostêpniania u¿ytkow-
nikom informacji o charakterze osobowym. Wokó³ tych kwestii narasta wiele nieporozumieñ.
Dochodzi do kuriozalnych, choæ na szczê�cie odosobnionych przypadków nieudostêpniania
autorom ró¿nego rodzaju prac naukowych dokumentów zawieraj¹cych jakiekolwiek nazwiska,
nawet je�li dokumenty te dotycz¹ wydarzeñ sprzed kilkudziesiêciu lat. Ponadto kilka niezbêd-
nych uwag wyja�niaj¹cych nale¿a³oby poczyniæ w odniesieniu do regulowanej g³ównie poczu-
ciem �czujno�ci rewolucyjnej� praktyki zaopatrywania dokumentów adnotacjami �tajne�, ��ci�le
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tajne�, �poufne� itp. w okresie PRL. Dotyczy³o to w szczególno�ci przechowywanej w archi-
wach pañstwowych dokumentacji wytworzonej przez Polsk¹ Zjednoczon¹ Partiê Robotnicz¹.
W pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tych praktyka �utajniania� wytwarzanych przez tê partiê
dokumentów sta³a siê regu³¹ i g³êbokim nieporozumieniem jest zdarzaj¹ce siê, zw³aszcza w me-
diach, traktowanie �radosnej twórczo�ci� w tej dziedzinie na miarê wspó³czesnych kryteriów.

W koñcowej czê�ci pracy pomieszczono akta normatywne: Instrukcjê kancelaryjn¹, In-
strukcjê w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania archiwum zak³adowego, Przyk³adowy jed-
nolity rzeczowy wykaz akt banku, Rzeczowy wykaz akt dla przedsiêbiorstwa (spó³ki) o charak-
terze produkcyjnym oraz aneksy zawieraj¹ce zestawienie aktów prawnych dotycz¹cych archi-
wów, sk³adnic akt i ich zasobów oraz prowadzenia dokumentacji wg stanu z 30 VIII 2001 r.
wraz z wykazem adresów centralnych i terenowych archiwów pañstwowych. Pominiêcie trybu
i daty wydania cytowanych aktów normatywnych ka¿e siê domy�laæ, ¿e s¹ to propozycje auto-
rów pracy, jednak wypada³oby to wyra�nie zaznaczyæ.

Ksi¹¿ce zosta³a nadana niezwykle staranna szata edytorska. Jest ona pozbawiona jakich-
kolwiek wpadek korektorskich. Dyskusyjne mo¿e siê natomiast wydawaæ u¿ycie du¿ej litery
dla terminu, który nie jest nazw¹ w³asn¹2 w kontek�cie pozbawionym emocjonalnego zabar-
wienia.

Andrzej Choniawko (Poznañ)

BIBLIOGRAFIA �RÓDE£ WATYKAÑSKICH CYTOWANYCH W POLSKICH PERIODY-
KACH 1946�1990, oprac. zbior., Warszawa�Rzym; kierownictwo i rejestracja Stefania Skwi-
rowska przy wspó³pracy Ewy Poleszak i Gra¿yny Fedorowicz; uzupe³nienia i korekta Krysty-
na Sadowska, Teresa Zdziech; konsultacja Hieronim Fokciñski TJ, Rzym�Warszawa 2000,
Papieski Instytut Studiów Ko�cielnych, ss. 271.

�ród³a archiwalne gromadzone by³y przez Stolicê Apostolsk¹ od koñca pierwszego ty-
si¹clecia, a do prac naukowych zaczêto je wykorzystywaæ ju¿ w XVI w. Oficjalnie Archivum
Secretum Vaticanum zaczêto udostêpniaæ badaczom od 1980 r. Szczególnie wiêc od tego czasu
orientacja, jakie prace oparte zosta³y na tych �ród³ach, by³a coraz trudniejsza. Dodatkow¹ trud-
no�æ powodowa³ równie¿ fakt, i¿ by³y one og³oszone w ró¿nych jêzykach1.

Dlatego te¿ powo³anie w 1931 r. miêdzynarodowej komisji w celu przygotowania i opubli-
kowania stosownej bibliografii by³o wydarzeniem wielce po¿ytecznym. Dzia³alno�æ tej komi-
sji ponownie wznowiono w latach piêædziesi¹tych i ju¿ w latach 1962�1966 rezultatem jej pra-
cy by³y cztery tomy Bibliografia dell�Archivio Vaticano. Polskie opracowania by³y reprezento-
wane w niej symbolicznie.

Do prac nad t. 5 Bibliografii zaproszono ju¿ do wspó³dzia³ania w zakresie polskiej pozycji
Papieski Instytut Studiów Ko�cielnych w Rzymie. W toku przygotowania kolejnych tomów
zrodzi³a siê my�l pe³niejszego zebrania i opracowania osobno polskiego dorobku powojenne-
go2. Dzie³a tego dokona³a grupa wspó³pracowników w Polsce pod kierunkiem p. Stefanii
Skwirowskiej.

2 Chodzi o �Pañstwo Polskie� (s. 59).
1 Bibliografia �róde³ watykañskich cytowanych w polskich periodykach 1946-1990. Rzym�Warsza-

wa 2000, s. IX.
2 Ibid.
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Wydarzeniem prze³omowym jest jednak opublikowanie w 2000 r. Bibliografii �róde³ wa-
tykañskich cytowanych w polskich periodykach 1946�1990, g³ównie ze wzglêdu na poszerze-
nie zakresu �róde³, poniewa¿ oprócz Archivum Secretum Vaticanum uwzglêdniono te¿ Archi-
wa Stolicy Apostolskiej poza ASV oraz manuskrypty Bibliotheca Apostolica Vaticana. Wielka
w tym zas³uga rektora Instytutu (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici) ks. Hieronima Fok-
ciñskiego TJ. Opracowanie przynosi informacje o dokumentach wskazywanych czy drukowa-
nych w ponad 30 polskich czasopismach naukowych. Du¿¹ rolê w wydaniu tego¿ dzie³a ode-
gra³ te¿ Punkt Konsultacyjny Papieskiego Instytutu Studiów Ko�cielnych w Warszawie3.

Do wykorzystanych 6 archiwów Stolicy Apostolskiej nale¿¹: Archivio del S. Consiglio per
gli Affari Pubblici della Chiesa; Archivio della S. Congregazione per il Clero; Archivio della S.
Congregazione delle Cause dei Santi; Archivum S. Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus;
Archivum S. Congregationis de Propaganda Fide i Archivum S. Congregationis pro Religiosis.

Kolejno�æ cytowanych �róde³ w ka¿dej z tych czê�ci jest nastêpuj¹ca: najpierw podawane
s¹ cytacje ogólne dotycz¹ce archiwum (lub biblioteki), nastêpnie zespo³u, je�li jest wyró¿nio-
ny, potem serii, a w koñcu cytacje dotycz¹ce kolejnych numerów jednostek archiwalnych czy
bibliotecznych w danej serii.

Indeks sporz¹dzony jest tylko do czê�ci analitycznej Bibliografii, opatrzonej numeracj¹.
Obejmuje wiêc autorów, postaci cytowane zarówno w �ród³ach, jak i tytu³ach (skróconych)
artyku³ów, osoby zwi¹zane z poszukiwaniami i opracowywaniem tych¿e archiwaliów4.

Henryk Mierzwiñski (Bia³a Podlaska)

KAZIMIERZ BANASZEK, INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA
OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW SI£ ZBROJNYCH, Warszawa 2000,
Wyd. MON, Bellona, ss. 5.

Dzieje Wojska Polskiego odtwarzane s¹ g³ównie na podstawie akt wytworzonych przez
instytucje i jednostki wojskowe, a przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz
Archiwach Rodzajów Si³ Zbrojnych (RSZ). Archiwa okrêgów wojskowych i RSZ powsta³y po
zakoñczeniu II wojny �wiatowej1 i odegra³y decyduj¹c¹ rolê w kszta³towaniu wojskowego za-
sobu archiwalnego. W pocz¹tkowym okresie funkcjonowania archiwa powojenne przejmowa-

3 Pismo ks. Hieronima Fokciñskiego TJ dyrektora Instytutu, informuj¹ce o przes³anej Bibliografii
�róde³ watykañskich cytowanych w polskich periodykach 1946�1990.

4 Bibliografia..., op.cit., s. VII.
1 Archiwa wojskowe w okresie powojennym przechodzi³y wiele reorganizacji. W 1947 r. przy do-

wództwach okrêgów wojskowych utworzono etaty dla 2 archiwistów. Prze³omem by³ 1956 r., kiedy usta-
lono, ¿e wojskow¹ sieæ archiwaln¹ stanowi³y: CAW, archiwa OW, archiwum WLiOPOK, archiwum Ma-
rynarki Wojennej, archiwa przy dowództwach (szefostwach) rodzajów wojsk (s³u¿b) i instytucji central-
nych MON. Kolejnym rokiem, który przyniós³ radykalne zmiany organizacyjne, by³ rok 1990, kiedy
archiwa OW i RSZ podporz¹dkowano organizacyjnie szefowi CAW oraz zorganizowano od podstaw Ar-
chiwum Instytucji Centralnych MON z siedzib¹ w Modlinie. Ostatnia reorganizacja wojskowej sieci ar-
chiwalnej nast¹pi³a w 2002 r., szefowi CAW podporz¹dkowano organizacyjnie jedynie Archiwum Insty-
tucji MON, pozosta³e za� archiwa wesz³y w podleg³o�æ dowódców RSZ. W zwi¹zku z tym przeformowa-
no archiwa: WOW w Archiwum Wojsk L¹dowych, któremu podporz¹dkowano by³e archiwum POW jako
Filiê nr 1, archiwum SOW jako Filiê nr 2, Archiwum KOW jako Filiê nr 3. Archiwa WLiOP i MW
podporz¹dkowano bezpo�rednio dowódcom RSZ.
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³y i zabezpiecza³y materia³y o warto�ci historycznej z jednostek wojskowych prowadz¹cych
dzia³ania bojowe. W miarê up³ywu czasu ich zadania by³y rozszerzane. Obecnie gromadz¹ one
materia³y archiwalne wytworzone przez komórki organizacyjne dowództw, podleg³e im jed-
nostki i instytucje wojskowe.

W dniu 1 I 2000 r. zasób CAW i podleg³ych archiwów terenowych obejmowa³ ponad
47 000 m.b. Ca³o�æ zasobu wytworzonego do 1945 r. znajduje siê w Centralnym Archiwum
Wojskowym. Natomiast akta wytworzone po 1945 r. s¹ rozproszone. Czê�æ z nich znajduje siê
w CAW, ale zdecydowana wiêkszo�æ przechowywana jest w wojskowych archiwach tereno-
wych. Wobec ci¹gle rosn¹cego zainteresowania materia³ami znajduj¹cymi siê poza CAW,
postanowiono przygotowaæ informator, który w skondensowanej formie zawiera³by informa-
cje nie tylko o zasobie aktowym, jego rozmieszczeniu i tre�ci, ale równie¿ o twórcach akt.
Wydany w 2000 r. Informator o Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej i Archi-
wach Rodzajów Si³ Zbrojnych jest opracowany przez pp³ka mgra Kazimierza Banaszka, zastêp-
cê szefa CAW ds. naukowych, przy pomocy zespo³u redakcyjnego, w sk³ad którego wchodzili
pracownicy CAW. Nie bez znaczenia na uk³ad tre�ci Informatora mia³y wp³yw wnioski cz³on-
ków Komisji Metodycznej oraz uwagi pp³ka Banaszka i pracowników wchodz¹cych w sk³ad
zespo³u redakcyjnego.

W informatorze ujêto wy³¹cznie akta kategorii �A�. Informator obejmuje dokumentacjê
wytworzon¹ do koñca 1989 r. i przekazan¹ do archiwów do 31 XII 1999 r. Jednak¿e w przy-
padku gdy twórca akt zakoñczy³ swoje funkcjonowanie w 1990 r., uwzglêdniono i ten rok.

We wstêpie Informatora zarysowano specyfikê wojskowego zasobu archiwalnego oraz jego
ogólny zakres tematyczny. Przedstawiono strukturê wojskowej s³u¿by archiwalnej, omówiono
zakres i tre�æ informatora, zamieszczono informacje o ogólnych zasadach korzystania z zaso-
bu aktowego.

Znacz¹ca czê�æ informatora, licz¹ca ponad 370 ss., po�wiêcona jest omówieniu zasobu
archiwów. Ka¿da prezentacja rozpoczyna siê od przedstawienia Zarysu dziejów archiwum i je-
go zasobu aktowego. Przedstawiono w nim krótk¹ historiê archiwum oraz stan zasobu w dniu
1 I 2000 r. Podstawowe informacje dotycz¹ce adresu, numerów telefonów oraz warunków
udostêpniania akt w pracowniach naukowych stanowi¹ znaczne udogodnienie w pracy zain-
teresowanych osób.

W informatorze nie uwzglêdniono dawnego Archiwum Krakowskiego Okrêgu Wojskowe-
go, powsta³ego w maju 1995 r., gdy¿ nie posiada³o ono akt z lat 1945�1990.

Do�wiadczenia w zakresie zaspokajania potrzeb osób korzystaj¹cych z akt wykaza³y, ¿e
w wielu przypadkach pomocna dla zainteresowanych by³a informacja o miejscu danego twór-
cy akt w strukturze organizacyjnej wojska. Dlatego te¿ przed prezentacj¹ zasobu ka¿dego ar-
chiwum przedstawiono Zarys struktury organizacyjnej instytucji centralnych MON i Rodza-
jów Si³ Zbrojnych.

Prezentacjê zasobu archiwów by³ych okrêgów wojskowych: Warszawskiego z siedzib¹
w Warszawie, Pomorskiego w Toruniu, �l¹skiego we Wroc³awiu, poprzedza ogólny Zarys struk-
tury Wojsk L¹dowych. Pracê uzupe³niaj¹ m.in. schematy organizacyjne: MON, instytucji cen-
tralnych MON, Kierownictwa Si³ Zbrojnych Wojsk L¹dowych, struktura podzia³u kraju na
okrêgi, organizacjê dowództw okrêgów wojskowych.

Zasadnicz¹ czê�æ informatora stanowi¹ informacje o stanie ilo�ciowym i miejscu przechowy-
wania zespo³ów archiwalnych wytworzonych przez twórców wojskowych i cywilnych (w Ar-
chiwum Instytucji MON). Wykaz zatytu³owany Twórcy i ich zasób aktowy podzielony zosta³
na rubryki. Pierwsza z nich, zawieraj¹ca nazwê zespo³u, nr jednostki wojskowej, miejsce po-
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stoju, jest równoznaczna z ostatni¹ nazw¹ twórcy akt; obejmuje tak¿e wszystkie nazwy danego
twórcy (okres ich obowi¹zywania). Rubryka druga, �daty skrajne�, dotyczy okresu, z którego
pochodz¹ przechowywane archiwalia, oraz zawiera informacjê, czy dany zespó³ jest otwarty
czy zamkniêty. Nastêpna rubryka dostarcza informacji o liczbie jednostek archiwalnych dane-
go zespo³u przechowywanych w ró¿nych archiwach. Gdy czê�æ akt danego twórcy znajduje siê
w CAW, informacjê tê zawiera czwarta rubryka. Zawarto�æ informatora uzupe³nia indeks twór-
ców akt przechowywanych w danym archiwum.

Przydatny dla osób korzystaj¹cych z zasobu aktowego mo¿e byæ Wykaz dokumentacji woj-
skowej kategorii �A�, informuj¹cy ogólnie o specyfice dokumentacji wojskowej.

Pomocne w dotarciu do ¿¹danych akt mog¹ byæ zamieszczone na koñcu informatora: In-
deks miejscowo�ci (miejsc postoju instytucji i jednostek wojskowych twórców akt) oraz Indeks
skrótów nazw jednostek i instytucji.

Informator przes³ano do g³ównych bibliotek naukowych instytucji i uczelni cywilnych,
ponadto znajduje siê w ka¿dym archiwum wojskowym. S³owa uznania nale¿¹ siê p³kowi Ba-
naszkowi oraz zespo³owi redaguj¹cemu za trud i wysi³ek, jaki w³o¿yli w opracowanie.

Zdzis³aw G. Kowalski, Zygmunt Kozak (Warszawa)

JANUSZ GRABOWSKI, KANCELARIE I DOKUMENTY KSI¥¯¥T MAZOWIECKICH
W LATACH 1341�1381. O�RODKI ZARZ¥DZANIA I KULTURY, Warszawa 1999, Naczelna
Dyrekcja Archiwów Pañstwowych, Wydawnictwo DiG, ss. 399, 4 nlb., 27 ilustr.

Ksi¹¿ka Janusza Grabowskiego wpisuje siê jako znacz¹ca pozycja w powojenn¹ literaturê
po�wiêcon¹ dyplomatyce �redniowiecznej w Polsce. Osi¹gniêciem metodologicznym wiêkszo�ci
tych prac, zastosowanym po raz pierwszy w monografii Marii Bieliñskiej (Kancelarie i doku-
menty wielkopolskie XIII wieku, Wroc³aw 1967), by³o kompleksowe badanie dokumentów
wystawianych przez ksi¹¿¹t, biskupów i klasztory na jednym terytorium w tym samym okre-
sie. Ksi¹¿ka Grabowskiego, jak wskazuje tytu³, ograniczona zosta³a, ze wzglêdu na dog³êbn¹
analizê materia³u, wy³¹cznie do kancelarii ksi¹¿êcych, ale szczegó³owe badanie formularza
i pisma ka¿dego dokumentu pozwala przypuszczaæ, ¿e autor porównywa³ je równie¿ ze wspó³-
czesnym duktem i dyktatem stosowanym w kancelariach i skryptoriach ko�cielnych na Ma-
zowszu. O wynikach pisa³ tylko w przypadku stwierdzenia, ¿e dany dokument zosta³ sporz¹-
dzony (spisany) w �rodowisku ko�cielnym (np. s. 133: Dukt kanoników regularnych z Czer-
wiñska). Prowadzone obecnie przez autora badania kancelarii biskupów p³ockich pozwalaj¹
mieæ nadziejê, ¿e opublikowane ich wyniki stanowiæ bêd¹, wraz z omawian¹ ksi¹¿k¹, synte-
tyczny obraz kancelarii i rozwoju jej produkcji na Mazowszu w wa¿nym okresie zarówno prze-
mian w strukturze urzêdu, jak i form dokumentu.

Zakres tematyczny pracy okre�la przyjêta przez autora szeroka definicja kancelarii ksi¹¿ê-
cej (s. 14) okre�lona w podtytule: O�rodki zarz¹dzania i kultury. Zakres chronologiczny wy-
znaczaj¹ pocz¹tek rz¹dów Siemowita III (1341) i jego �mieræ (1381). Kancelarie jego brata
(Kazimierza I Trojdenowica) i bratanka (Boles³awa Wañkowica) zosta³y uwzglêdnione w ca-
³o�ci, poniewa¿ ich panowanie, jak i Siemowita III, mie�ci siê w tych samych ramach chrono-
logicznych. Kancelarie jego synów (Janusza I i Siemowita IV) zosta³y uwzglêdnione jedynie
w okresie pocz¹tkowym, kszta³towania siê dzielnic m³odych ksi¹¿¹t, za ¿ycia ojca. Autor zaj¹³
siê wiêc nie przebadanymi dotychczas dokumentami ksi¹¿¹t mazowieckich w taki sposób, ¿e
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nie ma ¿adnej luki chronologicznej miêdzy jego prac¹ a opracowaniami dotycz¹cymi epoki
wcze�niejszej1. Uzasadnienie daty koñcowej, �mierci Siemowita III, z jednoczesnym uchwyce-
niem pocz¹tków dzia³alno�ci kancelaryjnej jego synów, wypada równie¿ przekonywaj¹co (s. 14).

We wstêpie znalaz³o siê wyczerpuj¹ce zestawienie literatury dotycz¹cej dyplomatyki pol-
skiej, a obejmuj¹ca a¿ 27 stron bibliografia zawiera, oprócz �róde³ rêkopi�miennych i druko-
wanych, równie¿ opracowania z dziedziny genealogii, sfragistyki czy �ród³oznawstwa, wykra-
czaj¹ce poza dyplomatykê �redniowieczn¹ i historiê Mazowsza.

Bazê �ród³ow¹ ksi¹¿ki stanowi 118 dokumentów ksi¹¿¹t mazowieckich, z czego zachowa-
nych w pe³nym tek�cie jest 99 dokumentów, a w oryginale tylko 31. Okazuje siê, ¿e specyfika
Mazowsza, charakteryzuj¹ca siê znacznie mniejsz¹ spu�cizn¹ dokumentow¹ w porównaniu
z innymi dzielnicami, co uwa¿ano za typowe wy³¹cznie dla okresu wcze�niejszych 100 lat,
trwa³a nadal. Na pewno zasadne jest t³umaczenie tego zjawiska najazdami litewskimi i krzy-
¿ackimi na Mazowsze w �redniowieczu i szczególnymi zniszczeniami archiwaliów warszaw-
skich w czasie II wojny �wiatowej. Tym trudniejsze jest badanie formularza i pisma przy tak
sk¹pej bazie �ród³owej.

Rozdzia³ pierwszy zawiera omówienie historii politycznej Mazowsza w latach 1341�1381,
które zosta³o przygotowane nie tylko w oparciu o starannie zebran¹ literaturê, ale i wzbogaco-
ne wnioskami autora p³yn¹cymi z badanych dokumentów.

Jak s³usznie autor zauwa¿y³, nie mo¿na rozpoczynaæ �szczegó³owych badañ nad kancela-
riami bez przeprowadzenia gruntownej analizy autentyczno�ci podejrzanych dyplomów�. Po-
�wiêci³ temu zagadnieniu drugi w kolejno�ci rozdzia³ ksi¹¿ki Krytyka autentyczno�ci doku-
mentów ksi¹¿¹t mazowieckich z lat 1341�1381. Podda³ tu analizie 14 dokumentów, których
ogólnej liczby nie poda³. Na s. 50 napisa³ jedynie, ¿e �krytyce poddano nie tylko te dokumenty,
których autentyczno�æ ju¿ zosta³a podana w w¹tpliwo�æ w dotychczasowej literaturze�, ale
równie¿ i te nie podwa¿ane dotychczas, które zdaniem autora �ze wzglêdów merytorycznych
lub formalnych budz¹ uzasadnione w¹tpliwo�ci�. By³oby u³atwieniem, gdyby dokumenty u³o-
¿one w ci¹gu chronologicznym zosta³y ponumerowane.

Kolejnych 5 rozdzia³ów po�wiêconych jest omówieniu dokumentów i personelu kancela-
ryjnego ksi¹¿¹t, konsekwentnie, z zastosowaniem jednakowego schematu: zestawienie doku-
mentów z ich podzia³em wg odbiorców i tre�ci prawnej, analiza formularza, pismo, pieczêcie,
organizacja kancelarii, zasady dzia³ania i personel.

Autor omawia formu³y w ramach klasycznego podzia³u na protokó³ wstêpny, kontekst
i eschatokó³. Nastêpnie charakteryzuje dyktaty, które uda³o mu siê wy³oniæ i przypisaæ osobom
znanym z imienia lub anonimowym. Czasem wyodrêbniony bywa dyktat mieszany. Czê�æ zatytu-
³owana Pismo, w ramach kancelarii ksi¹¿¹t, zawiera charakterystykê duktów pisarzy lub ano-
nimowych r¹k pisarskich. Analizê dyktatu, jak i pisma autor przeprowadzi³ kompetentnie i rze-
telnie, a przy badaniu pisma, z powodu ma³ej liczby zachowanych orygina³ów, poszerzy³ ana-
lizê przez wykorzystanie metody grafologicznej. Wyniki w tym zakresie wydaj¹ siê zatem nie
do podwa¿enia. Natomiast przyjêta konstrukcja pracy nie u³atwia �ledzenia sposobu analizy
i podstawy wyci¹gania wniosków. Wed³ug podanego schematu autor analizuje osobno w roz-

1 E. Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu w latach 1248�1345. O�rodki zarz¹dzania i kultury, War-
szawa 1977; Regesty dokumentów mazowieckich z lat 1248�1345, oprac. E. Suchodolska, Warszawa 1980.
Mimo ustalenia przez J. Grabowskiego daty pocz¹tkowej badañ na 1341 r., jego ksi¹¿ka jest kontynuacj¹,
poniewa¿ moja praca nie obejmuje dokumentów synów Trojdena i Wac³awa wydawanych za ¿ycia ich
stryja Siemowita II.
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dzia³ach kolejno 9 dyplomów Boles³awa III, 4 dokumenty Kazimierza, 63 dokumenty Siemo-
wita III oraz 24 dokumenty Janusza I i 9 dokumentów Siemowita IV z lat 1374�1381.

Najlepiej broni siê analiza dokumentów Siemowita III, poniewa¿ obejmuje ca³y okres pa-
nowania tego ksiêcia, a wiêc i wszystkie wystawione przez niego dokumenty (63), które stano-
wi¹ wystarczaj¹cy materia³ do wyci¹gniêcia wniosków. To samo dotyczy Boles³awa III, cho-
cia¿ tam dokumentów jest znacznie mniej. Natomiast 3 dokumenty Kazimierza to za ma³o do
wnioskowania na temat formularza stosowanego w kancelarii (na dworze) Kazimierza. Dyktat
i pismo dokumentów analizowane s¹ niezwykle drobiazgowo, ale tylko w ramach grupy przy-
pisanej przez autora jednemu twórcy. Trudno natomiast zorientowaæ siê, jak przebiega³ rozwój
formularza i pisma dokumentów na Mazowszu i w porównaniu z sytuacj¹ na ziemiach pol-
skich. Jest to raczej brak konstrukcyjny pracy, poniewa¿ autor wykaza³ siê znakomitym opano-
waniem materia³u porównawczego na podstawie literatury przedmiotu. ¯a³owaæ wypada, ¿e
rezygnowa³ z zestawienia wyników badañ w³asnych z innymi, w celu okre�lenia stopnia roz-
woju dokumentu mazowieckiego. Do wyj¹tków nale¿y arenga, omówiona na szerokim tle po-
równawczym przy okazji analizy dokumentów Boles³awa III. Z kolei arengi z kancelarii Sie-
mowita III (wszystkie przytoczone in extenso) zosta³y tylko poklasyfikowane wg typów: �reli-
gijnego�, �majestatycznego� i ��wieckiego�. Ale na ogó³ brakuje porównania formu³ z doku-
mentów ró¿nych wystawców. Pozwoli³oby to odpowiedzieæ na pytanie, czy wspó³rz¹dz¹cy,
nastêpuj¹cy po sobie i dziel¹cy swe niewielkie ksiêstwa ksi¹¿êta mazowieccy nie korzystali
z tych samych wzorów dokumentów czy z us³ug tych samych redaguj¹cych je ludzi. U¿ywanie
formularzy (wzorników dokumentów) chyba rzeczywi�cie nie wchodzi³o w grê.

Po omówieniu dokumentów ka¿dego z ksi¹¿¹t autor przedstawia organizacjê kancelarii i za-
sady ich dzia³ania. Nastêpnie podaje w formie biogramów informacje o osobach tam pracuj¹-
cych. Zabrak³o jednak syntetycznego przedstawienia rozwoju form i struktur kancelaryjnych
na Mazowszu w postaci odrêbnego rozdzia³u, co zreszt¹ by³o pierwotnie zamiarem autora,
który pisze we Wstêpie: �W ostatniej czê�ci pracy zajêto siê organizacj¹ kancelarii� (s. 24).
Zamkniête w 3 stronach Zakoñczenie nie spe³nia tych oczekiwañ. Czê�ciowo charakter podsu-
mowania dotycz¹cego wszystkich kancelarii ksi¹¿êcych mazowieckich z lat 1341�1381, i to
na szerokim tle porównawczym polskim i europejskim, nosi jeden z podrozdzia³ów w rozdzia-
le o kancelarii Boles³awa III.

Kluczowy problem stopnia zaawansowania i rozwoju kancelarii autor bada, analizuj¹c dzia³a-
nia nie tylko personelu stricte kancelaryjnego, ale tak¿e osób z dworu ksi¹¿êcego zatrudnia-
nych do prac nad dokumentem. O roli kapelanów ksi¹¿êcych pisze autor przy omawianiu dzia³al-
no�ci Jana, plebana w Tarczynie i kapelana Kazimierza Trojdenowica (s. 139 i n.). Stwierdza,
i¿ trudno jest okre�liæ rolê kapelanów w kancelarii ksi¹¿êcej, ale generalnie by³a ona niewielka
u Kazimierza i u Siemowita III, gdzie kapelani pojawiaj¹ siê sporadycznie na dokumentach.
Wa¿na jest konstatacja autora, ¿e rola kapelanów jest w badanym przez niego okresie zdecydo-
wanie mniejsza ni¿ wcze�niej na Mazowszu, chocia¿ zjawisko zmniejszania siê roli kapelanów
da³o siê zauwa¿yæ ju¿ po 1313 r. T³umaczy³am to faktem wprowadzania sta³ego personelu
kancelaryjnego, czyli rozwoju kancelarii. Widoczna na dworze Janusza I zwiêkszona aktyw-
no�æ kapelanów w pracach kancelaryjnych, wbrew pozorom, nie jest nawrotem do modelu
z XIII w. Wszyscy oni bowiem piastowali stanowiska i pe³nili funkcje notariuszy lub podkanc-
lerzych, co dowodzi wy¿szego stopnia zorganizowania kancelarii.

Co do kancelarii Kazimierza I, w czasie jego samodzielnych rz¹dów 1350�1355, autor
formu³uje chyba zbyt ostro¿n¹ opiniê, ¿e �trudno j¹ oceniæ, gdy¿ dzia³a³a zbyt krótko�.
W �wietle przedstawionego w ksi¹¿ce materia³u wydaje siê, ¿e Kazimierz w ogóle nie zd¹¿y³
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jej zorganizowaæ. Notariusz Tylko zosta³ prawdopodobnie przekazany przez Siemowita III m³od-
szemu bratu po podziale ksiêstwa, z zachowaniem swego dotychczasowego stanowiska nota-
riusza (pisarza). S¹dzê, ¿e by³ jedynym urzêdnikiem kancelaryjnym w tym czasie, a pos³u¿enie
siê kapelanem przed 1355 r., prawdopodobnie po �mierci lub odej�ciu Tylka, �wiadczy, ¿e
Kazimierz kancelarii nie zdo³a³ zorganizowaæ, st¹d nawrót do trzynastowiecznej praktyki ko-
rzystania z us³ug kapelanów do czynno�ci kancelaryjnych.

Wa¿nym problemem podjêtym przez autora jest oddzia³ywanie �rodowiska katedralnego
p³ockiego na kancelariê ksi¹¿êc¹. Analizuj¹c pod tym wzglêdem �rodowisko dworskie Bole-
s³awa III, warto cofn¹æ siê do kancelarii jego ojca Wac³awa (Wañki)2, gdzie hipotetycznie, co
prawda, ale z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, na podstawie analizy formularza i list �wiad-
ków stwierdzono, ¿e �nie istnia³y urzêdy kancelaryjne na dworze ksi¹¿êcym� (Wac³awa). Ksi¹¿ê
korzysta³ z us³ug kanoników p³ockich. Je�li wiêc Wañko, który panowa³ d³u¿ej, nie dopraco-
wa³ siê sta³ego personelu kancelaryjnego, to tym bardziej Boles³aw III, nie zastawszy zorgani-
zowanej kancelarii, musia³by j¹ tworzyæ od pocz¹tku.

Przedmiotem zainteresowania autora s¹ zwi¹zki urzêdników kancelarii ksi¹¿êcej z okre�lo-
nymi urzêdami ko�cielnymi. Omawiaj¹c kancelariê Boles³awa III, sformu³owa³ ogóln¹ tezê, ¿e
�osoby duchowne, które rozpoczyna³y pracê w kancelarii, pe³ni¹c niewysokie stanowiska w hie-
rarchii ko�cielnej, zwykle awansowa³y w zwi¹zku ze s³u¿b¹ na dworze� (s. 111). Nie wiadomo
jednak, czy zawsze kariera dworska mia³a wp³yw na ko�cieln¹. Autor stwierdzi³, ¿e ksi¹¿ê �stara³
siê obsadziæ swoimi lud�mi stanowiska w hierarchii ko�cielnej, a jednocze�nie zmniejszyæ wy-
datki skarbu ksi¹¿êcego�. Jednak przywo³any za Iren¹ Su³kowsk¹-Kurasiow¹ przyk³ad kancelarii
królewskiej w drugiej po³owie XV w. nie w pe³ni przekonuje, poniewa¿ organizacja kancelarii
monarszej, i to o 100 lat pó�niejszej, ró¿ni siê znacznie od kancelarii ksi¹¿êcej na Mazowszu.
Konstruktywne by³oby przeanalizowanie stanowisk ko�cielnych ³¹czonych z prac¹ w kancelarii
i porównanie ich ze stanem z okresu wcze�niejszego. Uda³o siê bowiem ustaliæ, ¿e ksi¹¿êta ma-
zowieccy uposa¿ali czêsto pracowników kancelarii prebendami w kolegiatach swego patronatu3.
Nale¿eli do nich wcze�niej prepozyt grójecki, archidiakon czerski, rektor szko³y w Rawie. Te
zwi¹zki by³y jednak okresowe i zale¿a³y od tego, czy w danej miejscowo�ci znajdowa³a siê wów-
czas rezydencja ksi¹¿êca. Wyj¹tkowo d³ugotrwa³e by³y zwi¹zki kancelarii ksi¹¿êcej z kolegiat¹
�w. Micha³a w P³ocku. Kariera Imis³awa Wroñskiego, kanclerza Boles³awa III i prepozyta kole-
giaty �w. Micha³a w P³ocku, potwierdza niew¹tpliwy ju¿ od pierwszej po³owy XIII w. zwi¹zek
tamtejszych kanoników z kancelari¹ ksi¹¿êc¹. Na dworach Konrada I, Boles³awa I, Siemowita I
i Boles³awa II urzêdnikami kancelaryjnymi byli prepozyci i scholastycy tamtejszej kolegiaty.
W tym kontek�cie jeszcze bardziej wymowna staje siê rola Imis³awa Wroñskiego. Z jego ¿ycio-
rysu, opracowanego przez autora, widaæ wyra�nie, ¿e kanonikat p³ocki i uwieñczony sukcesem,
dopiero za drugim razem, start na biskupstwo p³ockie by³y kolejn¹ czê�ci¹ jego kariery, której
pocz¹tek da³a s³u¿ba u ksiêcia i zwi¹zane z ni¹ cz³onkostwo w kapitule kolegiaty warszawskiej.

Autor nie w pe³ni wykorzysta³ szansê, jak¹ dawa³a mu doskona³a znajomo�æ wyników ba-
dañ poprzedników, której wielokrotnie dawa³ wyraz na kartach ksi¹¿ki. Istnieje mo¿liwo�æ
uchwycenia tendencji rozwoju dokumentu i kancelarii na Mazowszu w do�æ d³ugim okresie
(ok. 150 lat). Na przyk³ad stwierdzenie przez Janusza Grabowskiego, ¿e od po³owy XIV w.
w kancelarii ksi¹¿¹t mazowieckich dominuj¹ plebani, obsadzani na do�æ czêsto wówczas wy-
stêpuj¹cych stanowiskach notariuszy, nabiera dodatkowego znaczenia, je�li spojrzeæ na to zja-

2 E. Suchodolska, Kancelarie�, op.cit., s. 92 i n.
3 Ibid., s. 143.
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wisko w ci¹gu rozwojowym. Okazuje siê, ¿e znikaj¹ zupe³nie scholastycy, wystêpuj¹cy nader
czêsto w kancelarii lub na dworze ksi¹¿êcym do pocz¹tku XIV w. Rozszerza siê natomiast lista
miejscowo�ci, z których pochodz¹ plebani pracuj¹cy w kancelarii. O ile w drugiej æwierci XIV w.
s¹ to: Tarczyn, Grójec, Rawa, Warszawa, a wiêc o�rodki w³adzy i rezydencje ksi¹¿êce, o tyle
w badanym przez autora okresie do³¹czaj¹: Bielsk, Brochów i Gostynin. Obecno�æ kanoników
kolegiackich z miejscowo�ci, gdzie znajdowa³a siê sta³a rezydencja ksi¹¿êca, jest charaktery-
styczna dla ca³ego okresu. Oko³o po³owy XIV w. wydaj¹ siê oni ustêpowaæ plebanom z o�rod-
ków ró¿nej rangi, tak¿e i tych, w których znajdowa³y siê tylko dwory ksi¹¿êce.

Nie przekonuje teza autora o istnieniu na dworze Janusza I urzêdu protonotariusza, które-
mu przypisuje nawet tak konkretne czynno�ci, jak �badanie autentyczno�ci dokumentów przed-
stawionych do potwierdzenia przez ksiêcia oraz prawdopodobnie pe³nienia misji dyplomatycz-
nych�. Jedyne bowiem wzmianki o tym urzêdniku (bez imienia) wystêpuj¹ w 2 podejrzanych
dokumentach Janusza I z 1377 i 1378 r.4, a przez autora uznanych za autentyczne. Obydwa
zachowane jedynie w kopiach, s¹ transsumptami budz¹cych w¹tpliwo�ci przywilejów Konra-
da I i jego synów dla dziedziców Rakowa i S³u¿ewa. W obu przypadkach rola anonimowego
protonotariusza, zawarta w niespotykanej formule, sprowadza siê do odczytania przed³o¿one-
go do potwierdzenia dokumentu i stwierdzenia jego autentyczno�ci, mimo ¿e na koñcu obu
transsumptów Janusza I wystêpuje Miko³aj, podkanclerzy dworu ksiêcia, �qui presencia habuit
in comissis�. Ju¿ to wspó³wystêpowanie w tym samym dokumencie 2 wysokich rang¹ urzêdni-
ków z czê�ciowo pokrywaj¹cymi siê kompetencjami powinno sk³aniaæ do szczególnej ostro¿-
no�ci w przywracaniu opinii autentyczno�ci dokumentom, uznawanym dotychczas z wielu in-
nych powodów za co najmniej podejrzane. Sama lista �wiadków znanych z czasów Janusza
czy tak powszechne formu³y, jak inwokacja �In nomine domini amen� czy zwrot �anno domi-
ni�, nie s¹ ¿adnym dowodem autentyczno�ci, podobnie jak fakt okre�lenia daty rocznej cyfra-
mi, kiedy nieznany jest orygina³. Przeciw autentyczno�ci dokumentu Janusza I z 1378 r. prze-
mawia te¿ jego rzekome miejsce wystawienia � Je¿ów. Autor sam zwróci³ uwagê na fakt, ¿e
�dzieñ wcze�niej, 6 kwietnia tego samego roku, Janusz I wystawi³ dokument w Warszawie�
i ¿e �oba dyplomy dzieli tylko jeden dzieñ, natomiast odleg³o�æ miêdzy Warszaw¹ a Je¿owem
w ziemi rawskiej wynosi ok. 100 km�, co by³o dla dworu w takim czasie nie do pokonania.
Jednak w obronie autentyczno�ci dokumentu wskaza³ miejscowo�æ o podobnej nazwie bli¿ej
Warszawy (wie� ko³o P³oñska), w której jednak zatrzymanie siê ksiêcia i prowadzenie czynno-
�ci prawnych trudno by³oby uzasadniæ. Nie uda³o siê wiêc moim zdaniem autorowi zmieniæ
kwalifikacji transsumptów Janusza I z lat 1377�1378, dokonanej przez ich wydawców, jako
podfa³szowanych, na autentyczne. Nie mog¹ wiêc one byæ wiarygodnym �ród³em dla ustalenia
faktu, jakim by³oby istnienie urzêdu protonotariusza na dworze Janusza I.

W ramach ustalania krêgu urzêdników zwi¹zanych na dworze ksi¹¿êcym z produkcj¹ do-
kumentów stwierdzi³ autor pojawienie siê przy czynno�ciach kancelaryjnych skarbnika ksi¹¿ê-
cego. Wydaje siê jednak, ¿e ten przypadek na dworze Boles³awa III jest na tyle wczesny i od-
osobniony, ¿e nie mo¿e byæ uwa¿any za regu³ê. Twierdzenie, ¿e �do sk³adu kancelarii zalicza-
ny by³ równie¿ skarbnik, a pó�niej, kiedy ten urz¹d sta³ siê tylko tytularny � w sk³ad kancelarii
wchodzi³ podskarbi�, odnosi siê do czasów du¿o pó�niejszych. Nie ma wiêc pewno�ci, czy
skarbnik Jasiek wchodzi³ rzeczywi�cie w sk³ad kancelarii ksi¹¿êcej, czy przeciwnie, z powodu
jej s³abo�ci, do prac przy dokumencie zosta³ powo³any ad hoc jako homo litteratus.

4 Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, cz. 3, wyd. I. Su³kowska-Kura�, S. Kura�, Warszawa 2000,
nr 180 i 204.
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Przeprowadzona przez autora analiza dyktatu i duktu dokumentów mazowieckich z lat 1341�
�1381 jest na tyle g³êboka i wiarygodna, ¿e uprawnia czasem do dalej id¹cych wniosków. Ist-
nia³o bowiem dotychczas przekonanie, formu³owane m.in. przez autorkê niniejszych s³ów, ¿e
w drugiej po³owie XIV w. musia³o doj�æ do wykszta³cenia stylu kancelaryjnego na Mazowszu.
Tymczasem udzia³ odbiorcy w tworzeniu dokumentów ksi¹¿êcych autor stwierdzi³ nawet w do-
brze rozwiniêtej kancelarii Siemowita III (s. 210 i n. oraz s. 231 i n.). Badanie, kiedy nast¹pi³o
wykszta³cenie siê jednolitego stylu kancelaryjnego i wyeliminowanie tzw. kancelarii odbiorcy,
pozwala odpowiedzieæ na pytanie, kiedy na Mazowszu dokument sta³ siê powszechnym �rod-
kiem dowodowym, nad którym w³adca chcia³ kontrolê zachowaæ wy³¹cznie dla siebie. Jest to
wiêc pytanie o rozwój kultury politycznej i norm prawnych. Wydaje siê, ¿e autor by³ upraw-
niony do �mielszych wniosków w tym zakresie. Dysponowa³ bowiem wynikami w³asnych ba-
dañ, które ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ staranno�æ i nowoczesne metody badania pisma i dyktatu
s¹ w istocie nie do podwa¿enia, jak te¿ cytowanymi czêsto w pracy wynikami badañ dla wcze-
�niejszych 100 lat. Te ostatnie, nie zawsze tak mocne metodologicznie ze wzglêdu na ówcze-
sn¹ nieznajomo�æ pewnych metod i technik, np. porównywania pisma, wychwyci³y jednak pewne
tendencje rozwojowe. Do takich nale¿a³o pojawienie siê po raz pierwszy jednolitego stylu kan-
celaryjnego5 we wszystkich dokumentach Trojdena (1313�1341) i w niektórych Siemowita II
(1313�1345). Co siê zatem sta³o, ¿e u Trojdenowiców, nie tylko u m³odszego Kazimierza, ale
i we wczesnych latach panowania Siemowita III, nast¹pi³ pewien regres, jakby nawrót do udzia³u
kancelarii odbiorcy? Mo¿e odbiorcy ko�cielni z w³asnymi kancelariami, jak biskup poznañski
czy arcybiskup gnie�nieñski, lub skryptoriami, jak klasztor cystersów w Sulejowie, których
udzia³ w produkcji dokumentów ksi¹¿êcych stwierdzi³ Janusz Grabowski, wykorzystywali os³a-
bienie pozycji m³odych ksi¹¿¹t mazowieckich albo w ogóle nie rezygnowali wcze�niej z takiej
dzia³alno�ci, tylko jest ona nieuchwytna, poniewa¿ nie zachowa³y siê przywileje dla nich z pierw-
szej po³owy XIV w.

Bardzo wa¿ne pytanie postawione przez autora, tak¿e dla historii politycznej Mazowsza,
czy i jaki by³ wp³yw kancelarii królewskiej Kazimierza Wielkiego na styl dokumentów mazo-
wieckich, nie uzyska³o pe³nej odpowiedzi. O ewentualnym wp³ywie stylu kancelarii królew-
skiej autor pisze tylko przy okazji formu³ki korroboracyjnej �harum testimonio�, uwa¿aj¹c j¹
zreszt¹ za import czeski.

Drugim, obok formularza, nie mniej wa¿nym elementem przy badaniu rozwoju dokumentu
i jego proweniencji kancelaryjnej, jest pismo. Autor przeprowadzi³ wprost imponuj¹c¹ analizê
zachowanych orygina³ów w rozdzia³ach po�wiêconych kancelarii i dokumentom danego ksiêcia.
W ka¿dym znajduje siê podrozdzia³ Dukt dokumentów, podzielony z kolei na �pismo kancelaryj-
ne� i �pismo odbiorcy�, z których wyodrêbniono dukty ró¿nych osób. Czytelnik z ciekawo�ci¹
oczekuje próby uchwycenia tendencji rozwojowych w pi�mie u¿ywanym na Mazowszu w bada-
nym okresie. Nasuwaj¹ siê pytania, które na razie pozostaj¹ bez odpowiedzi: czy pismo ewolu-
owa³o w kierunku kursywy? Czy ostatecznie daje siê zauwa¿yæ wykszta³canie prawid³owo�ci
ortograficznych? Czê�æ takich uwag ogólnych zosta³a zamieszczona w podrozdziale Dukt doku-
mentów Boles³awa III, podczas gdy nale¿a³oby siê spodziewaæ ich na koñcu, w podsumowaniu.
Dlatego wart jest podkre�lenia wniosek autora, ¿e do wykoñczenia dokumentów nie zatrudniano
iluminatorów, poniewa¿ inicja³y i ozdobniki wykonane s¹ skromnie i tym samym atramentem co
ca³o�æ tekstu. �wiadczy to bowiem o skromnych mo¿liwo�ciach ksi¹¿¹t mazowieckich, a tak¿e
o nieprzyjêciu siê jeszcze na Mazowszu formy uroczystego przywileju.

5 E. Suchodolska, Kancelarie�, op.cit., s. 115 i 148.
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Ksi¹¿ka zawiera trzy �Aneksy�: nr 1 � wykaz pracowników kancelarii ksi¹¿¹t mazowiec-
kich, nr 2 � zestawienie formu³ kancelaryjnych oraz nr 3 � zestawienie miejscowo�ci, w któ-
rych datowano dokumenty. Jest to cenny, poddany obróbce materia³, który bêdzie wykorzysty-
wany w dalszych badaniach nad dworem, kancelari¹ i przemianami zasad ich funkcjonowania
w czasie.

Dokumenty ka¿dego z ksi¹¿¹t podzielono wg formy na 3 kategorie: dyspozytywny, dys-
pozytywno-po�wiadczeniowy oraz po�wiadczeniowy i przedstawiono w tabelach. Natomiast 8
dokumentów Siemowita IV z lat 1374�1381 uda³o siê podzieliæ na �po�wiadczenie� i pozosta-
³e, które scharakteryzowano pod wzglêdem tre�ci prawnej. Wydaje siê, jakby autor zdawa³
sobie sprawê, ¿e dzielenie dokumentów pod wzglêdem formy jest dyskusyjne.

Interesuj¹cy jest problem rozwi¹zania daty rocznej dokumentu Siemowita (III czy IV?),
poniewa¿ wymaga odpowiedzi na pytanie, czy by³ to styl a nativitate czy a circumcisione.
Autor, pod wp³ywem autorytetu Balzera, przyj¹³ za³o¿enie o stosowaniu stylu a nativitate w kan-
celarii Siemowita III.

Na koniec kilka uwag dotycz¹cych budowy ksi¹¿ki. Mankamentem jest brak numeracji
rozdzia³ów w spisie tre�ci, a co wa¿niejsze � w tek�cie. Rozdzia³y opatrzone s¹ tylko tytu³ami,
podczas gdy autor odsy³a do rozdzia³ów numerowanych (np. s. 38, przyp. 85: �Na temat
dzia³alno�ci Dobrogosta zob. obszernie w V rozdziale�).

Pewne w¹tpliwo�ci budzi forma jêzykowa �ródtytu³ów w rozdziale [II] Krytyka autentycz-
no�ci dokumentów. Jest ona dwojaka, np.: Dokument Janusza I rzekomo z 21 III 1381 lub Do-
kument Janusz I rzekomo z 2 II 1381. Jak mo¿na siê domy�laæ, zosta³a ona przyjêta dla roz-
ró¿nienia stopnia nieautentyczno�ci, czyli dokumentu podfa³szowanego od tzw. notorycznego
falsyfikatu. W obecnej postaci nie jest ta zasada konsekwentna, poniewa¿ np. uznany przez
autora za autentyczny (moim zdaniem nies³usznie) transsumpt przywilejów Konrada I dla Go-
tarda ze S³u¿ewa nazwany jest te¿ Dokument Janusz I z 7 IV 1378.

Ilustracje zamieszczone w pracy nie spe³niaj¹ wszystkich oczekiwañ czytelnika. Repro-
dukowanie zdjêæ ca³ych pergaminów, czasem bardzo du¿ych, na stronie ksi¹¿ki formatu 8o

wymaga znacznego zmniejszenia, co daje ogólny pogl¹d o wygl¹dzie dokumentu, ale zupe³nie
nie pozwala �ledziæ cech pisma. Takie ilustracje tym bardziej sprawiaj¹ zawód, ¿e autor zatytu-
³owa³ je Wykaz dokumentów zamieszczonych w katalogu r¹k pisarzy, a wiêc, jak mo¿na siê
domy�laæ, mia³y s³u¿yæ prezentacji duktów. Jest to zw³aszcza widoczne przy du¿ych zmniej-
szeniach, jak np. ilustracje 4, 7, 8, 11 (ale nie tylko), gdzie zupe³nie niemo¿liwe jest uchwyce-
nie cech charakterystycznych duktu. Nale¿y ¿a³owaæ, ¿e nie zastosowano metody reproduko-
wania fragmentów tekstu w tej samej skali, poniewa¿ autor dokona³ olbrzymiej pracy, je�li
chodzi o analizê duktów pisma i doszed³ do interesuj¹cych wyników.

Ksi¹¿ka Janusza Grabowskiego stanowi znacz¹c¹ pozycjê w dziedzinie badañ dyploma-
tycznych i paleograficznych, a tak¿e oczekiwan¹ kontynuacjê studiów nad ci¹gle jeszcze nie-
dostatecznie rozpoznanymi kancelariami mazowieckimi. Autor badany materia³ przeanalizo-
wa³ z wyj¹tkow¹ rzetelno�ci¹ i kompetencj¹, daj¹c jednocze�nie dowód wielkiej erudycji w dzie-
dzinie dyplomatyki polskiej, a nawet �rodkowoeuropejskiej. Przedstawione uwagi i sugestie
w niczym nie umniejszaj¹ znaczenia omawianej ksi¹¿ki nie tylko dla nauk pomocniczych, ale
i dla historii Mazowsza.

Ewa Suchodolska (Warszawa)
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MATERIA£Y ARCHIWALNE TWÓRCZO�CI NAUKOWEJ GEOLOGÓW POLSKICH
W ZBIORACH MUZEUM ZIEMI PAN. INWENTARZ SPU�CIZN NAUKOWYCH, cz. 1�2, red.
Jadwiga Garbowska, Warszawa 1996, Muzeum Ziemi PAN, ss. 112; MATERIA£Y ARCHI-
WALNE Z ZAKRESU HISTORII NAUK O ZIEMI W ZBIORACH MUZEUM ZIEMI PAN. IN-
WENTARZ SPU�CIZN NAUKOWYCH, cz. 3, red. Jadwiga Garbowska, Warszawa 1999,
ss. 87, 1 nlb.; cz. 4, Warszawa 2000, Muzeum Ziemi PAN, ss. 135, 1 nlb.

Zapocz¹tkowane wydawnictwo Muzeum Ziemi PAN w serii: inwentarze spu�cizn nauko-
wych � jak napisano we wstêpie � ma na celu upowszechnienie i udostêpnienie szerszemu gronu
badaczy informacji o zasobie archiwalnym Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Do tej pory,
tzn. w latach 1996�2000, ukaza³y siê cztery czê�ci. Autorki obiecuj¹ publikowanie kolejnych,
w miarê porz¹dkowania przechowywanych w dziale spu�cizn Muzeum Ziemi 57 zespo³ów ar-
chiwalnych. Informacje o spu�ciznach opracowane zosta³y przez Jadwigê Garbowsk¹, Mariê W¹sik
i Barbarê Studenck¹. We wszystkich zeszytach serii zastosowano uk³ad alfabetyczny oraz opis
materia³ów zgodny z Wytycznymi opracowania spu�cizn archiwalnych po uczonych wydanymi
przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1990 r. Zatem w informatorze znale�æ
mo¿na biogram uczonego, wybrane pozycje bibliograficzne, przegl¹d i ogólne omówienie zgro-
madzonych materia³ów spu�cizny oraz opis zawarto�ci samego inwentarza. Ka¿da czê�æ zawiera
równie¿ aneksy, które ukazuj¹ zawarto�æ jednostek zbiorczych. Dodatkowo w czê�ciach 1, 2 i 4
umieszczono wykaz wszystkich spu�cizn przechowywanych w Muzeum Ziemi PAN.

Czê�æ 1 obejmuje przedruk opublikowanych w �Pracach Muzeum Ziemi� (1988, z. 39)
opisów zawarto�ci 11 spu�cizn: Reginy Danysz-Fleszerowej (1888�1969), Stanis³awa Kar-
czewskiego (1878�1954), Romana Koz³owskiego (1889�1977), Jana Lewiñskiego (1876�1939),
Józefa Morozewicza (1865�1941), Eugeniusza Panowa (1890�1958), Józefa Siemiradzkiego
(1858�1833), Kamili Skoczylas-Ciszewskiej (1902�1971), Stanis³awa Józefa Thugutta (1862�
�1956), Konstantego To³owiñskiego (1877�1961) i Tadeusza Wi�niowskiego (1865�1933).

Czê�æ 2 zawiera opracowany autorsko przez Mariê W¹sik inwentarz spu�cizny wybitnego
przyrodnika i humanisty, wspó³twórcy Reduty, Mieczys³awa Limanowskiego (1876�1948). Na
spu�ciznê sk³adaj¹ siê materia³y twórczo�ci tego wybitnego uczonego, pisarza i re¿ysera przede
wszystkim z zakresu geologii, geografii, historii, literatury i teatru. Publikacja zawarto�ci tej
spu�cizny wydaje siê byæ o tyle cenna, ¿e materia³y te ciesz¹ siê zainteresowaniem szerokiego
krêgu odbiorców, o czym mo¿e �wiadczyæ zorganizowana w 1995 r. przez Instytut Filologii
Polskiej i Zak³ad Geologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu sesja naukowa po-
�wiêcona �Mieczys³awowi Limanowskiemu � cz³owiekowi, twórcy, �wiadkowi czasów�.

Czê�ci 3 i 4 Materia³ów archiwalnych... ukaza³y siê pod zmienionym tytu³em, sugeruj¹-
cym poszerzenie informacji o opisy spu�cizn przedstawicieli innych, poza geologi¹, nauk o ziemi,
jak geofizyka, geografia, paleontologia itp. Czê�æ 3 serii to inwentarz spu�cizny jednego z najbar-
dziej wszechstronnych uczonych polskich XX w. � przyrodnika i humanisty Antoniego Bo-
les³awa Dobrowolskiego (1872�1954). Spu�cizna opisana zosta³a przez Mariê W¹sik. W jej
sk³ad wchodz¹ prace dotycz¹ce ró¿norodnej twórczo�ci tego uczonego z dziedziny geofizyki,
meteorologii, badañ polarnych, pedagogiki i organizacji o�wiaty, etyki i kulturoznawstwa. Po-
dobnie jak w przypadku wcze�niej omówionej spu�cizny Mieczys³awa Limanowskiego, mate-
ria³y te by³y ju¿ wykorzystywane w dzia³alno�ci popularyzatorskiej i wystawienniczej.

Wreszcie czê�æ 4 serii obejmuje informacje o 14 spu�ciznach przechowywanych w Mu-
zeum Ziemi PAN. W�ród nich warto wyró¿niæ materia³y dwóch znamienitych geologów, Karo-
la Bohdanowicza (1865�1947) i Tadeusza Wi�niowskiego (1865�1933).
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Seria stanowi doskona³e �ród³o informacji o zasobie archiwalnym Muzeum Ziemi PAN.
Mo¿na ¿ywiæ nadziejê, ¿e publikacja informacji o materia³ach archiwalnych tej instytucji
przyczyni siê do pog³êbienia i poszerzenia wiedzy o dziejach polskiej my�li nauk o ziemi i jej
twórcach, a materia³y przechowywane w Muzeum stan¹ siê inspiracj¹ do podejmowania no-
wych tematów badawczych.

Anna Barszcz (Warszawa)

WYMIANA WIÊ�NIÓW POLITYCZNYCH POMIÊDZY II RZECZ¥POSPOLIT¥ A SOWIE-
TAMI W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM. DOKUMENTY I MATERIA£Y, oprac. Wojciech
Materski, Warszawa 2000, ss. 295.

Wymiana wiê�niów politycznych pomiêdzy II Rzecz¹pospolit¹ a ZSRR w okresie miê-
dzywojennym nie by³a omawiana w literaturze historycznej w szerszym ujêciu. Opracowanie
monograficzne wymaga³o i obecnie wymaga zgromadzenia bazy �ród³owej, do której nie by³o
pe³nego dostêpu.

W s³owie wstêpnym autor szeroko na�wietla mechanizm dzia³ania i sposób organizacji proce-
su wymiany. Zaznacza, ¿e po pokoju ryskim zawartym w marcu 1921 r. wszystkie sprawy
wymiany znalaz³y siê w gestii polsko-rosyjsko-ukraiñskich komisji mieszanych ds. repatriacji
z siedzibami w Warszawie i Moskwie. Mo¿na podkre�liæ, ¿e decydowa³y resorty spraw za-
granicznych. W odniesieniu do strony polskiej na rozstrzyganie i ostateczne decyzje wp³yw
mia³y trzy resorty: spraw wewnêtrznych, wojskowych, sprawiedliwo�ci. O wymianie decydo-
wa³y narady, a w ostateczno�ci rozstrzyga³a Rada Ministrów. Powy¿sza procedura powodowa-
³a w licznych przypadkach przeci¹ganie pertraktacji.

Z przekazów dowiadujemy siê, ¿e do 1924 r. pertraktacjami na temat wymiany, opraco-
wywania list imiennych oraz koordynacj¹ wszelkich spraw z tym zwi¹zanych zajmowa³y siê
delegacje polskie w Komisji Mieszanej ds. Repatriacji � warszawska i moskiewska. Od jesieni
1924 r., po zlikwidowaniu tej Komisji Mieszanej, ca³okszta³t spraw znalaz³ siê w gestii obu
przedstawicieli dyplomatycznych, a dok³adnie � konsularnych.

Wiele publikowanych pozycji dotyczy wymiany personalnej osób duchownych. Do obiegu
wprowadzono kilka dokumentów dotycz¹cych g³o�nych procesów. Na uwagê zas³uguje �Wy-
rok Najwy¿szego Trybuna³u RSFRR w procesie przeciwko 16 ksiê¿om katolickim (og³oszony
26 III 1923 r. w Moskwie), oskar¿onych � jak stwierdzono � �o eksploatacjê przes¹dów religij-
nych mas i o opór w³adzy� (poz. 56). Publikowany jest list arcybiskupa metropolity warszaw-
skiego, ks. kardyna³a Aleksandra Kakowskiego do ministra spraw zagranicznych RP Józefa
Becka (20 VI 1933 r.) z pro�b¹, aby �[...] zechcia³ przyczyniæ siê do uwolnienia z wygnania
i powrotu do swej diecezji pasterskiej jako duszpasterz Polaków ks. biskupa Maleckiego, jedy-
nego biskupa Polaka w Rosji Sowieckiej� (poz. 154).

Prezentowany zbiór dokumentacyjny pozwala poznaæ ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z pro-
cesem dokonywanej wymiany wiê�niów politycznych. Formaln¹ podstawê prowadzonej wy-
miany (s. 8) stworzy³ �Protokó³ dodatkowy do Uk³adu o repatriacji zawartego miêdzy Rzecz-
pospolit¹ Polsk¹ a Rosyjsk¹ Socjalistyczn¹ Federacyjn¹ Republik¹ Rad i Ukraiñsk¹ Socjali-
styczn¹ Republik¹ Rad�, podpisany 24 II 1921 r. (poz. 21). Z tej grupy drukowana jest znajdu-
j¹ca siê w archiwum w Moskwie lista osób proponowanych do wymiany personalnej zweryfi-
kowana przez Wydzia³ Kontrwywiadu �A� Zjednoczonego Pañstwowego Zarz¹du Polityczne-
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go ZSRR i przekazana do informacji Sekcji Polskiej Kominternu (poz. 96). Piêædziesi¹t osób
przebywa³o w ró¿nych wiêzieniach polskich.

Z Archiwum Akt Nowych pochodzi wykaz osób przeznaczonych przez Delegacjê Polsk¹ ds.
Repatriacji w Moskwie do wymiany osobowej z ZSRR, obejmuj¹cy 208 nazwisk (poz. 99). Wy-
mieniono te¿ osoby pozostaj¹ce na wolno�ci. Jednak, jak zaznaczono w opisie (poz. 103), ¿adna
z nich �[...] wyjechaæ w normalnym trybie (w drodze repatriacji lub otrzymania sowieckiego pasz-
portu zagranicznego) nie mo¿e, gdy¿ w³adze sowieckie bezwarunkowo odmawiaj¹ im swej wizy�.
Odnotowano na li�cie 95 osób oskar¿onych o wywiad (polityczny i ekonomiczny) na rzecz Pol-
ski, z których 35 skazanych na �mieræ, pozosta³e 42 osoby otrzyma³y wyroki �[...] skazuj¹ce je na
d³u¿sze lub krótsze pozbawienie wolno�ci� (s. 176). W sprawie tej listy, obejmuj¹cej 208 na-
zwisk, zainteresowane by³y równie¿ rz¹dy francuski, wêgierski, serbski i rumuñski, gdy¿ figuro-
wali tam ich obywatele, zg³oszeni przez te rz¹dy z pro�b¹ do rz¹du polskiego.

Przekazy pochodz¹ce z archiwów rosyjskich s¹ publikowane w jêzyku orygina³u, rosyj-
skim i polskim, a wiêc tak jak zosta³y wytworzone. W sprawach wymiany wypowiadaj¹ siê
przedstawiciele ró¿nych ugrupowañ politycznych, przedstawiciele rosyjskiego Czerwonego
Krzy¿a; reprezentowane s¹ urzêdy pañstwowe. Zachowa³y siê telegramy Sekcji Polskiej Ko-
mitetu, w których podnoszone s¹ sprawy dotycz¹ce listy osób przeznaczonych do wydania
Polsce w drodze wymiany personalnej (poz. 134) oraz interwencji w odniesieniu do poszcze-
gólnych osób (poz. 139). Opublikowany zosta³ spis 19 osób rozstrzelanych (do 1 lutego i do
1 IV 1925 r.) z listy wymiany przed³o¿onej przez stronê polsk¹ i zatwierdzonej przez drug¹
stronê (poz. 122). W innym przypadku (19 VIII 1932 r.) nadesz³a informacja z Leningradzkie-
go Okrêgu Wojskowego o �mierci przewidzianego do wymiany ksiêdza Jana Trojgo (poz. 147).
Jak dowodz¹ archiwalia, niekiedy interwencje przychodzi³y ju¿ po czasie.

Z archiwów rosyjskich pochodzi meldunek kierownika placówki Korpusu Ochrony Pogra-
nicza w Tarnopolu dla lwowskiej ekspozytury Oddzia³u II Sztabu G³ównego WP z 9 I 1933 r.
na temat pracy operacyjnej w rejonie pogranicza (poz. 151). Na uwagê zas³uguje równie¿ pro-
tokó³ posiedzenia (3 VIII 1932 r.) w sprawie wymiany wiê�niów politycznych miêdzy ZSRR
a RP. Za³¹cznikiem jest spis obejmuj¹cy 40 nazwisk osób uwiêzionych, które strona polska jest
gotowa przekazaæ (poz. 146).

W wydawnictwie znalaz³y siê te¿ fragmenty notatek i dzienników dzia³aczy komunistycz-
nych, w których wyra¿ony jest ich stosunek do samej procedury wymiany jeñców, wiê�niów
i zak³adników (poz. 1, 5, 10, 16). Szczególna rola przypad³a przedstawicielom Polskiego To-
warzystwa Czerwonego Krzy¿a i Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a, zw³aszcza
w odniesieniu do oddania jeñców cywilnych (poz. 2, 4, 47, 61, 97).

Do obiegu naukowego wprowadzono listê imienn¹ uzgodnionej wymiany personalnej z jed-
nej i drugiej strony (poz. 37), zawieraj¹c¹ 317 nazwisk (z odnotowaniem miejsca zamieszka-
nia). Nale¿y te¿ wskazaæ na listê osób przeznaczonych do wymiany, przetrzymywanych w wiê-
zieniu wewnêtrznym na £ubiance (poz. 116). Zachowa³y siê i opublikowano protoko³y konfe-
rencji miêdzyministerialnej w sprawie wymiany personalnej miêdzy Polsk¹ a ZSRR (por. m.in.
poz. 104). S¹ notatki, wnioski i protoko³y posiedzeñ Komitetu Politycznego Rady Ministrów
RP (wraz z za³¹cznikami) dotycz¹ce wymiany personalnej (poz. 108, 109, 126, 149). Wiele
interesuj¹cych informacji przekazanych zosta³o w raporcie kierownika Konsulatu Generalne-
go RP w Charkowie o sytuacji dzia³aczy politycznych �[...] uwiêzionych za sprawy polskie na
Ukrainie� (poz. 112).

Szczególnie istotne znaczenie ma sam dobór przekazów, w czê�ci pozwalaj¹cych poznaæ
bli¿ej istotê sprawy. Nie by³y szeroko prezentowane wcze�niej, choæ, nale¿y zaznaczyæ, ¿e
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siêgali do nich � jednak wybiórczo � historycy, zainteresowani tematem. Du¿e znaczenie nada-
no przede wszystkim dokumentacji pochodz¹cej z archiwów rosyjskich, g³ównie Rosyjskiego
Pañstwowego Archiwum Historii Spo³eczno-Politycznej i Pañstwowego Archiwum Rosyjskiej
Federacji w Moskwie. Uzyskawszy dostêp do tej bazy �ród³owej, autor wydoby³ i zaprezento-
wa³ tre�æ oryginalnej korespondencji, decyzji w³adz, pisma urzêdowe, notatki, wypisy. Do obiegu
wprowadzono te¿ �ród³a w wersji skróconej, opuszczaj¹c fragmenty, które nie s¹ zwi¹zane
z prezentowanym tematem. O tym poinformowano dok³adnie w przypisie.

Dokumentacja dotycz¹ca jeszcze s³abo rozpoznanego problemu zosta³a uzupe³niona boga-
tym komentarzem i literatur¹. Ca³o�ci nadano uk³ad chronologiczny, a ka¿d¹ pozycjê opatrzo-
no tytu³em, opisem archeograficznym oraz przypisami, które wype³niaj¹ tre�æ i umo¿liwiaj¹
bli¿sze poznanie przekazów archiwalnych. Nazwiska przewijaj¹ce siê w tre�ci maj¹ swój apa-
rat biograficzny.

Ogó³em opublikowano 157 pozycji. Zdecydowanie przewa¿aj¹ �ród³a z archiwów rosyj-
skich, jest ich 91; 45 pochodzi z AAN, jedno z Centralnego Archiwum Wojskowego. Z innych
edycji, wcze�niej publikowanych, przedrukowano 16. Wa¿ne s¹ oficjalne polskie druki urzê-
dowe (3), �ród³a pochodz¹ce z dzia³ów rêkopisów bibliotek (2) i fragmenty wspomnieñ (5).

Boles³aw Woszczyñski (Warszawa)

WAC£AW KOLAK, KATALOG ARCHIWUM KLASZTORU OO. KARMELITÓW W KRA-
KOWIE NA PIASKU 1398�1945 (1988), Zakon oo. Karmelitów, Kraków 1997, ss. 264, nlb. 7.

Recenzowana pozycja ukaza³a siê dla uczczenia przypadaj¹cego w 1997 r. 700-lecia fun-
dacji klasztoru Karmelitów w Krakowie. Praca jest w zasadzie inwentarzem zawarto�ci, jak siê
okazuje, jednego z najcenniejszych archiwów zakonnych w Polsce, karmelitów krakowskich.

Praca poprzedzona jest obszernym wstêpem, w którym zawarte s¹ informacje o zakonie
karmelitów w Europie, w Polsce i w Krakowie. Zaprezentowano fundacje zakonne na ziemiach
polskich, ³¹cznie z terenami, które ju¿ do Polski nie nale¿¹. W tym krótkim zarysie historii
zakonu winny znale�æ siê i wiadomo�ci o fundacjach karmelickich na �l¹sku, z zaznaczeniem,
¿e nale¿a³y do prowincji saskiej, a nie polskiej. W tym (tj. w przynale¿no�ci do prowincji sa-
skiej) widzia³bym przyczynê, dla której autor pomin¹³ to zagadnienie milczeniem.

Rozdzia³ po�wiêcony historii karmelitów przedstawia j¹ na tle dziejów historii powszech-
nej, od pocz¹tków zakonu w XIII w. Autor podaje, ¿e rozlu�nienie ¿ycia zakonnego mia³o
miejsce w XIV i XV w., ale czy przyczyna tkwi³a tylko w schizmie papieskiej? Ta trwa³a w la-
tach co najmniej 1378�1417 r., tzn. do wyboru na soborze w Konstancji nowego papie¿a Mar-
cina V, nie, jak sugeruje autor, a¿ do 1477 r. (s. 9).

Karmelici pojawili siê w Polsce w koñcu XIV w. W 1397 r. W³adys³aw II Jagie³³o i jego
¿ona, �w. Jadwiga, ufundowali ich pierwszy dom w Krakowie, sk¹d powoli rozprzestrzenili siê
na ca³y kraj. Wykaz ich fundacji podano na ss. 16 i 17, ale czytelnik nie otrzyma³ wyja�nienia,
co oznaczaj¹ cyfry u¿yte przy kolejnych nazwach miejscowo�ci. Prosi³oby siê o wskazanie,
w granicach jakich obecnych powiatów te miejscowo�ci le¿¹, gdy¿ w wiêkszo�ci s¹ one nie-
znane. Skoro znalaz³y siê tu klasztory po³o¿one na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospo-
litej, to dlaczego pominiête zosta³y ziemie, które od Polski odpad³y, a wiêc �l¹sk i Pomorze?

Sumienna praca W. Kolaka ukazuje z kolei czê�æ opisow¹ zawarto�ci archiwum krakow-
skiego, w którym przechowywane s¹ ró¿ne formy dokumentacji archiwalnej. Czytelny jest
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podzia³ na czê�æ zawieraj¹c¹ dokumenty pergaminowe i papierowe, jak i akta osobno polskich
prowincji karmelitów i samego klasztoru Na Piasku w Krakowie. Akta prowincji polskiej obej-
muj¹ pozosta³o�ci archiwalne 48 klasztorów karmelickich rozsianych po ca³ej Polsce. Po ich
likwidacji akta i dokumenty trafi³y do macierzystego archiwum w Krakowie, a najwiêcej ma-
teria³ów pozosta³o w archiwach we Lwowie, Bolszowicach, Oborach, Pil�nie i Trembowli. Po
wiêkszo�ci z tych placówek pozosta³y do dnia dzisiejszego jedynie pojedyncze akta.

Czytelnik otrzymuje tak¿e wykaz archiwów i bibliotek polskich i zagranicznych (litew-
skich, bia³oruskich i ukraiñskich), w których przechowywane s¹ inne interesuj¹ce nas materia-
³y. W�ród tych placówek jest i Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu (tu wymienione rêko-
pisy karmelickie z klasztorów prowincji polskiej).

Krótki katalog wprowadza czytelnika w zawarto�æ omawianego archiwum, które liczy obec-
nie ponad 965 j.a., obejmuj¹cych okres od 1398 do 1946 r. Zachowane anteriora przekonuj¹, ¿e
mamy do czynienia z materia³ami znacznie wcze�niejszymi � transumpty zawieraj¹ odpisy
dokumentów ju¿ od 1320 r.

Dokumenty pergaminowe i papierowe autor zaprezentowa³ w formie regestów sporz¹dzo-
nych w jêzyku polskim. W czê�ci wstêpnej mo¿na by³o przedstawiæ ogólnie zasady tworzenia
not katalogowych. Sk³adaj¹ siê one z sygnatury aktualnej, daty i miejsca wystawienia w wersji
oryginalnej i wspó³czesnej, obszernego regestu dokumentu oraz z czê�ci opisowej. Ta z kolei
informuje o jêzyku dokumentu, wymiarach itp. Mamy te¿ podany opis zachowanej pieczêci
i informacjê o znaku notarialnym, a tak¿e wiadomo�ci o notach dorsalnych i miejscu publika-
cji dokumentu.

Przyjêty przez autora zapis jest prawid³owy. Niemniej dokumenty transumowane mo¿na
by³o umie�ciæ w ci¹gu chronologicznym i w tej postaci by³by to uk³ad bardziej czytelny.
W tym wypadku dokumenty te powinny w czê�ci opisowej mieæ adnotacje o ich potwierdze-
niu, w jakim roku i przez kogo. W obecnej postaci czytelnik mo¿e siê gubiæ, czy np. w doku-
mencie z 12 VI 1398 r. (AKKr. Perg. 3) czê�æ opisowa odnosi siê do aktu z 1398 czy z 1347 r.?
W regestach dokumentów wszelkie nazwy geograficzne, jak i nazwy topograficzne z terenu
miast (ulice i place) winny mieæ podan¹ w nawiasie nazwê oryginaln¹.

Niezwykle wa¿ne jest podanie przez autora wszelkich not wpisanych na dokumentach,
znaków dorsalnych, zapisków, podpisów kanclerzy i innych osób bior¹cych udzia³ w spisywa-
niu dokumentu. Dla badaczy kancelarii i dyplomatyków s¹ to sprawy niezwykle istotne.

Uk³ad prezentacji najpierw dokumentów pergaminowych, potem papierowych jest s³uszny,
choæ dla czytelno�ci mo¿na by³o zaprezentowaæ ca³y materia³ chronologicznie, tzn. potrakto-
waæ ³¹cznie dokumenty pergaminowe i papierowe jako jeden zbiór dokumentów.

Z kolei zapoznajemy siê z materia³ami aktowymi, które poprzedzono ksiêgami, zawieraj¹-
cymi w wiêkszo�ci kopiarze dokumentów. Na uwagê zas³uguje, ¿e W. Kolak zaprezentowa³
zawarto�æ dokumentow¹ tych kopiarzy (to samo uczyni³ z zawarto�ci¹ inwentarzy). Uk³ad akt
jest rzeczowy � zasób archiwalny podzielono na 10 dzia³ów: akta prowincji polskiej, ruskiej,
litewskiej, wielkopolskiej, nastêpnie akta dotycz¹ce klasztorów karmelickich w Polsce, akta
klasztoru krakowskiego i osobno ko�cio³a �w. Tomasza oraz plany, mapy i dokumentacjê kar-
tograficzn¹, wreszcie ikonografiê. W�ród rodzajów materia³ów archiwalnych wystêpuj¹ kroni-
ki, kopiarze, inwentarze, ksiêgi rachunkowe, akta personalne zakonników, akta maj¹tkowe i wiele
innych. Obrazuj¹ one ciekawe i bogate ¿ycie zakonu na ziemiach polskich.

Przed omawianiem czê�ci aktowej autor móg³ tak¿e zaznajomiæ czytelnika z budow¹ noty
katalogowej. Dlaczego jedne tytu³y jednostek s¹ w cudzys³owie, a inne nie?, sk¹d pochodzi
i co oznacza termin realno�ci? Warto by wiedzieæ.
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Omawiana praca zawiera wreszcie wykaz literatury, indeksy osobowe i geograficzne (tu
tak¿e brak jest odniesienia, w jakim powiecie le¿y obecnie dana miejscowo�æ), streszczenia
w jêzykach angielskim i w³oskim. Ca³o�æ uzupe³niaj¹ bardzo ciekawe i czytelne ilustracje
najwa¿niejszych pozycji z archiwum klasztornego.

W tym miejscu chcia³bym tytu³em uzupe³nienia wymieniæ archiwalia �l¹skich klasztorów
karmelickich. Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu przechowuje dokumenty klasztorów:
w Ko¿uchowie z lat 1686�1765, 6 j.a.; w Strzegomiu z lat 1331�1804, 60 j.a.; w Wo³owie z lat
1681�1808, 86 j.a., oraz w Trzcinicy Wielkiej, pow. wo³owski, z lat 1676�1770, 31 j.a.

Dokumenty te, po sekularyzacji klasztorów przez w³adze pruskie w 1810 r., trafi³y do
utworzonego we Wroc³awiu Archiwum Prowincjonalnego (pó�niej Pañstwowego), by po
II wojnie �wiatowej wej�æ do zasobu AP we Wroc³awiu, gdzie przechowuje siê wy³¹cznie
dokumenty pergaminowe i papierowe wymienionych klasztorów.

Jedynie z Trzcinicy Wielkiej zachowa³o siê 100% dokumentów, za� dokumenty pozosta-
³ych klasztorów zosta³y zniszczone i zaginê³y w czasie licznych wojen, przy czym najwiêksze
straty przynios³a II wojna �wiatowa. Na 106 dokumentów z klasztoru w Wo³owie, które by³y
w archiwum w 1810 r., zachowa³o siê 86, ze Strzegomia na 190 � zachowa³o siê dot¹d 60,
z Ko¿uchowa z 8 dokumentów zosta³a po³owa. Do wszystkich omawianych zgromadzeñ za-
chowa³y siê niemieckie repertoria, zawieraj¹ce wykaz wszystkich dokumentów odnotowanych
z chwil¹ przejêcia przez w³adze archiwalne. Brak takiego inwentarza dla klasztoru w Ko¿u-
chowie.

Jedyn¹ �l¹sk¹ fundacj¹ �redniowieczn¹ by³ klasztor Karmelitów w Strzegomiu. Zachowa-
na bulla papie¿a Urbana VI z 15 IX 1384 r. jest zatwierdzeniem dokonanej ju¿ fundacji strze-
gomskiej i potwierdzeniem dóbr klasztoru. Z dokumentu przeora karmelitów Henryka Gre-
ifenberga wynika, ¿e klasztory w Niemczech, Czechach (w tym i na �l¹sku) oraz na Wêgrzech
podlega³y prowincji saskiej. W�ród wystawców dokumentów (których w tym miejscu nie spo-
sób wszystkich omówiæ) byli papie¿e, przeorzy klasztoru, królowie i starostowie czescy, bi-
skupi wroc³awscy i ich urzêdnicy, w³adze miejskie � radni i ³awnicy, liczni darczyñcy prywat-
ni. Tylko 16 dokumentów wystawiono dla Strzegomia przed koñcem XVI w. (na ponad 190),
wiêkszo�æ pochodzi z okresu reformy zakonu w XVII i XVIII w. Dokumenty karmelitów
w Strzegomiu odnajdujemy te¿ w centralnym Archiwum Joannitów w Pradze, w zwi¹zku z d³u-
gotrwa³ym sporem toczonym o dobra w Strzegomiu z tamtejszymi joannitami. Dziêki zacho-
wanym repertoriom mo¿emy poznaæ tre�æ wszystkich dokumentów, ³¹cznie z zaginionymi.

Zachowane dokumenty posiadaj¹ te¿ ciekawy materia³ sfragistyczny � w�ród nich pieczê-
cie klasztorne � przeorów i poszczególnych zgromadzeñ.

Archiwaliów do dziejów �l¹skich karmelitów nale¿y te¿ szukaæ w�ród rêkopisów Archi-
wum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu. S¹ to rêkopisy (6 j.a.) pochodz¹ce z XVIII w. odno-
sz¹ce siê do klasztorów w Ko¿uchowie (3) i Strzegomiu (1) oraz pisma o. Johannesa Meisnera
o tre�ci ogólnej (2).

Roman Stelmach (Wroc³aw)
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Z PRAC ARCHIWUM UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO, red. nauk. Jerzy Michale-
wicz, Seria A, t. 1, PRZEWODNIK PO ARCHIWUM UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO,
red. Urszula Perkowska, Kraków 2001, wyd. 2, Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego,
ss. 40, 20 nlb. (fot. barwne).

Przewodnik po zasobie Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego ukaza³ siê drukiem, jako
tom pierwszy serii wydawniczej Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego1. Jest to wy-
danie drugie (pierwsze ukaza³o siê w 1998 r.), które wydano w dwu wersjach jêzykowych,
polskiej i angielskiej.

We wprowadzeniu do tej publikacji w syntetyczny sposób przedstawiono dzieje Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego oraz miejsce archiwum w jego strukturze. Zawarto�æ przewodnika mo¿na
podzieliæ na trzy czê�ci tematyczne.

W czê�ci trzeciej umieszczono spis zespo³ów archiwalnych, w tym Akta Akademii Kra-
kowskiej (XIII/XIV�XVIII/XIX w.), Akta Uniwersytetu Jagielloñskiego (1796�1939/1954),
Akta Uniwersytetu Jagielloñskiego (1945�1951/1954), Akta Uniwersytetu Jagielloñskiego (od
1951), Akta w³asne zak³adów i organizacji Uniwersytetu Jagielloñskiego (1809�1977), Akta
spu�cizn profesorów i innych osób (XIX�XX w.), Akta ró¿ne (XIX�XX w.), Akta niemieckich
instytucji o�wiatowych z okresu drugiej wojny �wiatowej (1939�1944), Fotografie (od po³.
XIX w.) oraz Pieczêcie i t³oki pieczêtne (od 1364 r.).

Niestety, nie podano informacji o rozmiarach zespo³ów akt, w wielu przypadkach nie po-
dano te¿ ich dat skrajnych. Niezbyt fortunne wydaje siê tak¿e rezygnowanie z podawania dat
rocznych na rzecz ma³o precyzyjnego informowania jedynie o wieku, z którego pochodz¹ ar-
chiwalia. Bior¹c pod uwagê powy¿sze zastrze¿enia, wydaje siê, ¿e tytu³ �przewodnik� nadany
omawianej publikacji nie odpowiada jej zawarto�ci2.

Ca³o�æ opracowania uzupe³nia wybór pozycji bibliograficznych po�wiêconych archiwum
i jego zasobowi. Wydawnictwo ilustrowane jest barwnymi fotografiami przedstawiaj¹cymi
najcenniejsze pieczêcie, dokumenty oraz reprodukcje rysunków zamieszczanych w ksiêgach
przechowywanych w archiwum.

Dariusz Ganczar (Warszawa)

1 Dotychczas ukaza³y siê: w Serii A, t. 7, Inwentarz akt wydzia³ów i studiów Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego 1850�1939 (1954), Kraków 1997; w Serii C, t. 3, M. Barcik, A. Cie�lak, D. Grodowska-Kuliñska,
U. Perkowska, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850�1918: A�D, Kraków 1999; w Serii
D, t. 1�2, J. Michalewicz, M. Michalewiczowa, Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagello-
nicae in saeculis XV�XVIII, t. 1, Fundationes pecunariae Universitatis Iagellonicae in saeculis XV�XVIII,
Kraków 1999; t. 2, De beneficorum Universitatis Iagellonicaedecimis, columbationibus, missalibus, men-
salibus, clericaturisque XV�XVIII saec., Kraków 1999; w Serii F, Uniwersytet Jagielloñski w dokumentach
XIV�XX w. Katalog wystawy, Kraków 2000; The Jagiellonian University in Documents 14th � 20th cent.
Exhibition catalogue, Cracow 2000.

2 Por. zakres informacji i g³êbi opisu, jakie wystêpuj¹ w przewodnikach po zasobie archiwów pañ-
stwowych, opracowanych na podstawie wskazówek metodycznych dotycz¹cych opracowywania prze-
wodników po zasobie archiwum, zob. S. Sierpowski, D. Matelski, Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór
�róde³, t. 2, Poznañ 1993, s. 267�280.
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Seria wydawnicza �Materia³y do dziejów Ko�cio³a katolickiego w Rzeczypospolitej i w Ro-
sji�. t. l. INWENTARZ MATERIA£ÓW DO DZIEJÓW KO�CIO£A KATOLICKIEGO W AR-
CHIWUM WILEÑSKIEGO GUBERNATORA WOJENNEGO; t. 2. INWENTARZ MATERIA-
£ÓW DO DZIEJÓW KO�CIO£A KATOLICKIEGO W MIÑSKICH ARCHIWACH GUBERNA-
TORSKICH; t. 3. INWENTARZ MATERIA£ÓW DO DZIEJÓW KO�CIO£A KATOLICKIEGO
W ARCHIWUM GRODZIEÑSKIEGO GUBERNATORA CYWILNEGO; t. 4. REPERTORIUM
WIZYTACJI KO�CIO£ÓW I KLASZTORÓW W ARCHIWUM PETERSBURSKIEGO KOLE-
GIUM DUCHOWNEGO (1797�1914); t. 5. Jan Borejko-Chod�ko, DIECEZJA MIÑSKA OKO-
£O 1830 ROKU, cz. 1, STRUKTURY PARAFIALNE; t. 6. Jan Borejko-Chod�ko, DIECEZJA
MIÑSKA OKO£O 1830 ROKU, cz. 2, STRUKTURY ZAKONNE; t. 7. KO�CIÓ£ KATOLICKI
W ARCHIWACH DEPARTAMENTU WYZNAÑ OBCYCH ROSYJSKIEGO MSW [MINISTER-
STWA SPRAW WEWNÊTRZNYCH]. REPERTORIUM; t. 8. REPERTORIUM ARCHIWÓW AR-
CHIDIECEZJI MOHYLEWSKIEJ I DIECEZJI MIÑSKIEJ, oprac. i wyd. Marian Radwan, Lu-
blin 1997�2001, Instytut Europy �rodkowo-Wschodniej.

Ukazanie siê o�miu tomów w nowej, wa¿nej dla polskiej historiografii serii w ci¹gu zaled-
wie piêciu lat jest du¿ym sukcesem naukowym i wydawniczym. Opracowa³ je i wyda³ ks. Ma-
rian Radwan, sercanin z Polskiego Instytutu Kultury Chrze�cijañskiej w Lublinie, przy ¿yczli-
wej wspó³pracy pracowników tego o�rodka oraz dziêki wsparciu finansowemu Fundacji Jana
Paw³a II w Rzymie i Komitetu Badañ Naukowych. Wszystkie tomy prezentujemy tutaj ³¹cz-
nie, dla podkre�lenia ich znaczenia dla badañ naukowych nad histori¹ ko�cieln¹ i polsk¹. Za-
wieraj¹ one inwentarze dokumentów, streszczenia �róde³ archiwalnych i przegl¹d tre�ci archi-
walnych zespo³ów pod k¹tem dziejów Ko�cio³a katolickiego w wiekach XVIII�XX na tere-
nach wschodnich dawnej Polski. W trzech pierwszych tomach dominuje jêzyk rosyjski, miano-
wicie nazwy dokumentów s¹ w nich podane w tym¿e oryginalnym jêzyku. Poni¿ej przedsta-
wiamy zawarto�æ tomów, zwracaj¹c uwagê na wykorzystane w nich zespo³y archiwalne.

W t. 1 (wyd. 1997, ss. 281), opatrzonym we wstêp i indeks, zaprezentowano liczne, w licz-
bie 5221, jednostki kancelaryjne. Dokumenty nale¿¹ do zbioru archiwalnego wileñskiego gu-
bernatora wojennego (nr 378), obejmuj¹cego kolekcjê M. N. Murawiowa (nr 439), oraz mate-
ria³y Tymczasowego Audytoriatu Polowego (nr 1248) i Wileñskiej Komisji �ledczej (nr 438).
Aktualnie zespó³ znajduje siê w Litewskim Pañstwowym Archiwum Historycznym (Wilno, ul.
Gerosios Vilties 10). Spis pozycji 1�2496 przygotowa³ przed II wojn¹ �wiatow¹ ks. Bronis³aw
M. Ussas (1885�1977), orygina³ spisu jest w posiadaniu Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego (rkps nr 764). Dokumenty lat 1796�1912 nosz¹ nazwy g³ównie rosyjskie, indeks
uwidacznia zawarte w nich bogactwo tre�ci, siêgaj¹cej poza tematykê czysto wyznaniow¹. T. 2
(wyd. 1998, ss. 261) prezentuje tak¿e obszerny wykaz w liczbie 3398 j.a. w jêzyku rosyjskim
z inwentarzy w miñskich archiwach gubernatorskich za lata 1795�1917, mianowicie z zespo³u
genera³-gubernatora witebskiego, mohylewskiego, smoleñskiego oraz miñskiego (nr 295, 1297,
1430 i 2001). Zachowane jednostki archiwalne stanowi¹ powa¿ne �ród³o dla historii ko�cielnej
i kulturalnej w XIX w. na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, szczególnie dla tra-
gicznych losów Ko�cio³a greckokatolickiego. Tom 3 (wyd. 1998, ss. 182) zawiera wykaz w licz-
bie 2441 wybranych archiwaliów w jêzyku rosyjskim zachowanych w kancelarii grodzieñskie-
go gubernatora cywilnego (nr l), dotycz¹cych lat 1802�1916. Z indeksu widaæ, i¿ materia³y
maj¹ du¿¹ warto�æ badawcz¹ w zakresie historii ko�cielnej, lecz tak¿e kulturalnej i politycznej.

Tom 4 (wyd. 1998, ss. 231) serii przynosi opracowanie w jêzyku polskim w formie reperto-
rium informacji z lat 1797�1914 o tre�ci sprawozdañ biskupów katolickich o ko�cio³ach, klaszto-
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rach i innych instytucjach, jakie byli zobowi¹zani sk³adaæ w latach 1797�1914 ustanowionemu
przez carski rz¹d Rzymskokatolickiemu Kolegium Duchownemu i które s¹ przechowywane w Ar-
chiwum Petersburskiego Kolegium Duchownego (RGIA, Sankt Petersburg, ul. Anglijskaja 4).
Tematykê archiwaliów autor przedstawia szczegó³owo w ramach prowincji ko�cielnych: diece-
zja ³ucko-¿ytomierska, archidiecezja mohylewska (i latyczowska), diecezja kamieniecka, diece-
zja wileñska, diecezja miñska, diecezja ¿mudzka, diecezja tyraspolska i parafie ormiañskokato-
lickie. Uwzglêdnia tutaj tak¿e dzia³alno�æ zakonów. W aneksie, poza dwoma relacjami w jêzyku
rosyjskim, autor wyda³ sporz¹dzone dnia 26 VIII 1817 r. przez wizytatora ks. Antoniego Majew-
skiego Opisanie kolegium po³ockich jezuitów, w powszechno�ci (s. 155�177), w którym znajdu-
jemy wiele wa¿nych wiadomo�ci: opis grobu Andrzeja Boboli, mêczennika, którego cia³o prze-
niesiono w 1808 r. z Piñska do Po³ocka, obecnie znajduje siê w ko�ciele pod jego wezwaniem
w Warszawie przy ul. Rakowieckiej; w wykazie obrazów i innych znaczniejszych sprzêtów ko-
�cielnych mówi siê o krucyfiksie, zapewne tym samym, który po kasacie kolegium znalaz³ siê
z daru carskiego namiestnika, Iwana Paskiewicza, w ko�ciele zakonu kapucynów w £om¿y1. Tom
koñczy siê ogólnym przegl¹dem tematyki archiwaliów, przedstawionej pod ró¿nymi has³ami.

W t. 5 (wyd. 1998, ss. 263) i 6 (wyd. 1998, ss. 213), dla wzbogacenia �róde³ do opracowa-
nia historii diecezji miñskiej, ks. M. Radwan wyda³ dzie³o napisane 150 lat temu przez Jana
Borejko-Chod�kê (1777�1851)2, pt. Wiadomo�æ historyczno-statystyczna o ko�cio³ach rzym-
skokatolickich w diecezji miñskiej, u³o¿ona i opisana w 1845 roku. Faktycznie by³o ono opra-
cowywane ok. 1850 r. na podstawie materia³ów archiwalnych, których Chod�ko nie kopiowa³,
lecz je stre�ci³. W rêkopisie czê�æ pierwsza dzie³a liczy 275, a druga 283 karty; oba teksty
podarowa³ wspomniany ks. B. M. Ussas Bibliotece KUL (nr 772). Czê�æ 1 zachowa³a siê frag-
mentarycznie w postaci rêkopisu nieznanego kopisty, natomiast czê�æ druga pt. Struktury za-
konne istnieje tylko w postaci mikrofilmu wykonanego w Bibliotece Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego (nr 6059). Nale¿y nadmieniæ, i¿ z t. 5, omawiaj¹cego struktury parafialne, dowiadujemy
siê, ¿e w XIV w. na terenie diecezji miñskiej zaistnia³y trzy parafie, tj. w Hajnie, Miñsku i Piñ-
sku, posiadaj¹ce te¿ ko�cio³y filialne; najwiêcej parafii na tym obszarze powsta³o w XVII w.,
bo a¿ 40. Diecezja miñska by³a erygowana w 1798 r. z katedr¹ w ko�ciele pojezuickim w Miñ-
sku, liczy³a 10 dekanatów i 100 parafii, w tym 74 diecezjalne i 26 zakonnych, oraz 45 ko�cio-
³ów filialnych, tzn. przyklasztornych i przyszpitalnych. Pierwszym biskupem ordynariuszem
by³ ks. Jakub Ignacy Dederko. Wiernych diecezja liczy³a 271 tys. Silna by³a Cerkiew unicka,
liczy³a 0,5 mln wiernych, kasata unii nast¹pi³a w 1859 r. O stanie ¿ycia ko�cielnego ok. 1830 r.
informuj¹ tabele statystyczne dotycz¹ce liczby parafii, funduszy i obowi¹zków funduszowych,
liczby uczniów w przyko�cielnych zak³adach o�wiatowych, funduszy bractw pobo¿nych i szpi-
tali, chronologii fundacji ko�cio³ów parafialnych i dzia³alno�ci charytatywnej.

Równie¿ t. 6, omawiaj¹cy struktury zakonne, stanowi wa¿ne �ród³o historyczne; przedsta-
wia stan liczebny i posiadania katolickich wspólnot zakonnych mêskich i ¿eñskich w klaszto-
rach ok. 1850 r. na ca³ym obszarze cesarstwa rosyjskiego, a wiêc benedyktynów i benedykty-
nek, cystersów i cystersek, braci szpitalnych �w. Jana, czyli kawalerów maltañskich, trynitarzy,
dominikanów prowincji ruskiej i litewskiej, zakonów regu³y �w. Franciszka z Asy¿u, tj. fran-

1 Por. M. J. Cygan, Dzieje klasztoru kapucynów w £om¿y, 1763�1918, �Studia Franciszkañskie�, r. 5,
1992, s. 210. Monstrancja zosta³a przekazana do ko�cio³a w L¹dzie, a niektóre obrazy o³tarzowe do kate-
dry w Janowie Podlaskim.

2 Przez pomy³kê na karcie tytu³owej tomów 5 i 6 imiê Jan zosta³o zast¹pione imieniem Ignacy, jednak
we wstêpie poprawnie mówi siê o Janie Borejko-Chod�ce. Por. Polski s³ownik biograficzny, t. 3, Kraków
1937, s. 384�385.
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ciszkanów konwentualnych, bernardynów i bernardynek, a tak¿e kapucynów, karmelitów bo-
sych i trzewiczkowych, bonifratrów, pijarów, misjonarzy �w. Wincentego à Paulo, szarytek,
ksiê¿y komunistów, czyli bartoszków, oraz sióstr mariawitek. Opracowanie otrzyma³o przypi-
sy od wydawcy, korekty stylu, wykaz klasztorów zniesionych w 1835 r., tabele statystyczne
dzia³alno�ci oraz uposa¿enia i obligacji klasztorów. Aneks zawiera autoryzowan¹ przez bpa
J. I. Dederko Wiadomo�æ o stanie rzymskokatolickiego �wieckiego i zakonnego duchowieñ-
stwa znajduj¹cego siê w Diecezji Miñskiej, le¿¹cej w granicach Guberni Miñskiej, sporz¹dzo-
na miesi¹ca grudnia dnia 13 roku 1802 (s. 177�213).

Dwa najnowsze tomy, 7 i 8, omawianej serii przynosz¹ typowe repertoria archiwaliów,
opatrzone odpowiednimi wprowadzeniami. Tom 7 (wyd. 2001, ss. 197) zawiera analizy mate-
ria³ów zespo³u Departamentu Wyznañ Obcych przechowanego w Rosyjskim Pañstwowym
Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu (nr 821), zawieraj¹cego 21 355 poszytów opi-
sanych w 26 inwentarzach. Dosyæ znaczna czê�æ tych materia³ów dotyczy Ko�cio³a katolickie-
go. Te materia³y opisuj¹ inwentarze: l, 2, 4�6, 10�12, 15, 125, 128, 138, 141�145, 149, 150,
152. W 2000 r. ukaza³y siê drukiem tomy 1, 2, 3 tych inwentarzy; tomy 3 i 5 s¹ jeszcze w dru-
ku. W zespole 821 ponad 15 tys. j.a. dotyczy Ko�cio³a katolickiego i w³a�nie ten materia³ sta-
nowi przedmiot repertorium przedstawionego w t. 7 serii na podstawie 20 inwentarzy, umo¿li-
wiaj¹cego badaczom kwerendê archiwaln¹ z okresu od 100 lat, bo od 1810 do 1917 r.

W t. 8 (wyd. 2001, ss. 269) znajdujemy repertoria archiwaliów kurii metropolitarnej w Sankt
Petersburgu i zespo³u miñskiego dokumentów kurii mohylewskiej i miñskiej. Pocz¹tki archidie-
cezji mohylewskiej z siedzib¹ w Sankt Petersburgu siêgaj¹ pierwszych lat po I rozbiorze Polski,
dokumenty zachowane tylko w czê�ci w Rosyjskim Pañstwowym Archiwum Historycznym w ze-
spole nr 826 przedstawiaj¹ bardzo zró¿nicowany materia³ z czasów zarówno Stanis³awa Siestrzeñ-
cewicza, jak i Jana Cieplaka, dokumentacje ko�cio³ów, kap³anów i parafii. Du¿a czê�æ archiwa-
liów konsystorza mohylewskiego znajduje siê obecnie w Narodowym Archiwum w Miñsku (ul.
Kropotkina 55) w zespole nr 1781: po skasowaniu diecezji miñskiej w 1869 r., i przy³¹czeniu do
archidiecezji mohylewskiej, pozosta³e archiwalia diecezji miñskiej w 1885 r. zosta³y scalone z ze-
spo³em mohylewskim; aktualnie obydwa zespo³y, miñski i mohylewski, ³¹cznie licz¹ ponad 50
tys. j.a. skatalogowanych w 48 inwentarzach. Tematyka zespo³u nr 826 i nr 1781 jest bardzo
zbli¿ona, mimo to repertoria zespo³ów s¹ opracowane odrêbnie. We wstêpie ze znajomo�ci¹ pro-
blematyki historycznej akcentuje siê znaczenie ró¿nych zbiorów dokumentów dla dziejów Ko-
�cio³a w Rosji, jak np. zbiór dokumentów i rozporz¹dzeñ Kolegium rzymskokatolickiego z lat
1797�1900, materia³y do dziejów parafii w Charkowie, Dyneburgu, Irkucku, Kijowie, Kazaniu,
Kursku, Moskwie, Tomsku oraz materia³ dotycz¹cy kasaty ko�cio³ów, kaplic i klasztorów. Miñ-
skie archiwum posiada informacje o 26 klasztorach bernardyñskich, 45 dominikañskich, 16 jezu-
ickich i 18 franciszkañskich. Zespó³ nr 1781 zachowa³ wiele �wiadectw na temat polityki caratu
wymierzonej w Ko�ció³ greckokatolicki i starañ unitów o zachowanie swej to¿samo�ci religijnej,
ukrywania siê w parafiach ³aciñskich, powrotu legalnego po 1905 r. do Ko�cio³a katolickiego.

Historycy z powo³ania, opieraj¹cy sw¹ naukow¹ pracê na archiwalnych �ród³ach, bêd¹ mogli
wiele skorzystaæ z us³ugi wy�wiadczonej przez repertoria i materia³y ukazane w o�miu tomach,
z wdziêczno�ci¹ dla ks. Radwana i jego wspó³pracowników za w³o¿ony w nie trud. Korzysta-
j¹cy z nich naukowcy na pewno doceni¹ teksty wprowadzenia do kolejnych tomów, omówie-
nia analizowanych zespo³ów archiwalnych i ostrze¿enia przed nieuniknionymi trudno�ciami
w skutecznym dotarciu do poszukiwanych �róde³.

dr hab. Jerzy Cygan OFMCap. (Bia³a Podlaska)
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�ARCHIVALISCHE ZEITSCHRIFT�. HERAUSGEGEBEN VON DER GENERAL-DI-
REKTION DER STAATLICHEN ARCHIVE BAYERNS, t. 81, Böhlau Verlag, Köln�Weimar�
�Wien 1998, ss. 337; t. 82, 1999, ss. 224.

Tom 81 (1998) sk³ada siê z dwóch czê�ci: artyku³ów oraz bibliografii archiwistyki za lata
1994 i 1995. W tomie brakuje recenzji i omówieñ publikacji. Je¿eli pominiemy bibliografiê,
zajmuj¹c¹ prawie 40% objêto�ci omawianego tomu, i zwa¿ywszy na fakt, ¿e artyku³ M. Schu-
bert ma prawie 60 ss., stwierdziæ nale¿y, ¿e zawarto�æ tomu jest stosunkowo skromna. Wszyst-
kie te okoliczno�ci budz¹ podejrzenie, ¿e redakcja nie mia³a jasnej koncepcji tre�ci rocznika.
T. 81 jest kolejnym wydanym w twardej oprawie (po raz pierwszy t. 80 1997 r.), co bez w¹tpie-
nia nale¿y oceniæ dodatnio. Redaktorem tomu jest Albrecht Liess. Jest to ju¿ pi¹ty tom, który
ukaza³ siê od czasu przejêcia przez niego w 1992 r. kierownictwa pisma.

Czê�æ pierwsza zajmuje wiêkszo�æ objêto�ci (s. 1�207). Nie jest ona wyodrêbniona w dzia-
³y (np. metodyka archiwalna, archiwoznawstwo, technika archiwalna, �ród³oznawstwo, publi-
kacje �róde³). Ten systematyzuj¹cy zabieg u³atwi³by czytelnikom zapoznawanie siê z tre�ci¹,
samej redakcji za� pozwoli³by na kontrolê roz³o¿enia punktów ciê¿ko�ci roczników.

Na czê�æ pierwsz¹ sk³ada siê 7 artyku³ów. Ich autorów redakcja przedstawia jedynie z imienia
i nazwiska. Poza tymi danymi w roczniku nie ma o nich ¿adnych informacji; natomiast brak
wykazu autorów jest jednym z kilku dotkliwych mankamentów omawianego tomu.

Otwiera tom � stanowi¹cy ponad 1/4 objêto�ci � artyku³ Michèle S c h u b e r t po�wiêco-
ny roli Paula Fridolina Kehra (1860�1944) w powstaniu Seminarium Nauk Pomocniczych Hi-
storii Uniwersytetu w Marburgu w 1894 r. Artyku³ jest bez w¹tpienia fragmentem wiêkszej
pracy. �wiadczy o tym kilka okoliczno�ci, m.in. objêto�æ nieadekwatna do zakresu chronolo-
gicznego, brak informacji o tym, ¿e Paul F. Kehr w latach 1915�1929 by³ dyrektorem pruskich
archiwów pañstwowych, oraz innych, pó�niejszych dat z jego biografii, jednak redakcja nie
opatrzy³a artyku³u stosownym komentarzem.

Autorka opisuje okoliczno�ci powo³ania Szko³y Archiwalnej w Marburgu w 1894 r. Zakres
chronologiczny artyku³u jest bardzo w¹ski, a mianowicie od 1888 r., w którym Paul F. Kehr
podj¹³ pracê w charakterze wyk³adowcy na uniwersytecie marburskim (za³o¿ony w 1527 r.),
do wiosny 1894 r., kiedy to odby³y siê pierwsze zajêcia, zorganizowane przez Seminarium
Nauk Pomocniczych Historii, kierowane przez Kehra. Artyku³ zosta³ podzielony na 6 nierów-
nych, opatrzonych �ródtytu³ami, czê�ci, w których autorka opisa³a kolejno, nie licz¹c wstêpu:
drogê Kehra do Marburga (s. 2�6); habilitacjê; docenturê nieetatow¹, próby awansu i sytuacjê
kszta³cenia w zakresie nauk pomocniczych historii; przygotowania do za³o¿enia Marburskiego
Seminarium Nauk Pomocniczych Historii (s. 34�46) oraz za³o¿enie Seminarium ww. nauk na
uniwersytecie w Marburgu. Na pocz¹tku autorka opisuje sytuacjê w zakresie rozwoju nauk
pomocniczych historii (dalej: n.p.h.) w Niemczech, który odbiega³ niekorzystnie od sytuacji
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w tym zakresie w innych krajach europejskich. Szkicuje te¿ obraz funkcjonowania nauki w Pru-
sach pod koniec XIX w., m.in. poprzez przedstawienie okoliczno�ci nieobjêcia przez Kehra do
1894 r. stanowiska profesora historii, mimo zwolnienia siê dwóch etatów; Kehr by³ do 1894 r.
docentem nieetatowym, tzn. nie otrzymywa³ pensji (Privatdozent); utrzymanie zapewnia³ mu
maj¹tek ojca (s. 34). Pod nazw¹ Archivschule Marburg kry³y siê dwie instytucje, a mianowi-
cie: Komisja Egzaminacyjna Aspirantów Archiwalnych (Kommission für die Prüfung der Ar-
chivaspiranten) oraz Seminarium Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu. Mimo i¿ inicja-
torem powo³ania w Marburgu Seminarium Nauk Pomocniczych Historii by³ P. F. Kehr, to jego
powstanie by³o mo¿liwe tylko dziêki poparciu, które otrzyma³ on ze strony ówczesnego dyrek-
tora pruskich archiwów pañstwowych, Heinricha von Sybla (1875�1895). Do niego bowiem,
po dwóch nieudanych próbach objêcia etatu profesorskiego, skierowa³ Kehr w sierpniu 1892 r.
memoria³ w sprawie utworzenia seminarium na wzór francuski i austriacki. Trafi³ na podatny
grunt, gdy¿ Sybel by³ zainteresowany w powo³aniu placówki kszta³c¹cej archiwistów. Chocia¿
projekt seminarium przedstawiony w memoriale zosta³ odrzucony, Kehr w pa�dzierniku 1893 r.
opracowa³ drugi projekt, który zmieniony zosta³ przez Sybla na projekt powo³ania instytutu
archiwalnego. Dopiero ten zyska³ sobie akceptacjê ministerstwa. Swój udzia³ w powstaniu Szko³y
mia³o równie¿ pruskie Ministerstwo Spraw Religijnych, Szkolnictwa i Medycyny (Ministe-
rium für geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten), w osobie Friedricha Althof-
fa, referenta ds. uniwersytetów w tym¿e, który utworzenie szko³y traktowa³ jako kolejny krok
na drodze do uzyskania przez Niemcy, a zw³aszcza Prusy wiod¹cej roli w nauce i szkolnictwie
wy¿szym (s. 12). Powo³anie szko³y by³o rozwi¹zaniem kompromisowym dla trzech ró¿nych
wizji (Kehr � Sybel � Althoff). By³a ona wa¿nym wydarzeniem w rozwoju badañ historycz-
nych w Prusach. Podnosi³a poziom uprawiania nauk pomocniczych historii. Wzorem dla Semi-
narium by³a paryska École des Chartes (istniej¹ca od 1821 r.) i wiedeñski Institut für Österre-
ichische Geschichtsforschung (za³o¿ony w 1854 r.), dwie pomnikowe instytucje, które wnios³y
niepodwa¿alny wk³ad do rozwoju europejskich n.p.h. Kehr po skoñczeniu studiów spêdzi³ 4
lata (1884�1888) w wiedeñskim instytucie, gdzie pod okiem dyrektora Theodora von Sickla
prowadzi³ badania nad dokumentami �redniowiecznymi. Kehr czu³ siê dostatecznie przygoto-
wany do prowadzenia zajêæ z n.p.h., a na samym uniwersytecie w Marburgu by³y one mocno
zaniedbane. M. Schubert sk³ania siê do oceny, ¿e utworzenie szko³y by³o bardziej sukcesem
pruskiej s³u¿by archiwalnej: powo³ano instytucjê do kszta³cenia archiwistów w ramach uni-
wersytetu (s. 55). Da³a ona na jej urz¹dzenie 4 tys. ówczesnych marek i dodatkowo 300 marek
rocznie (od 1894 r. pocz¹wszy) na jej utrzymanie. Ponadto ¿aden z absolwentów szko³y nie
po�wiêci³ siê naukowej karierze uniwersyteckiej: wszyscy oni zostali archiwistami.

Artyku³ ma bogat¹ bazê �ród³ow¹. Zadziwia liczba prac wykorzystanych przez autorkê, co
�wiadczy o jej erudycji, a ponadto o dorobku historii historiografii niemieckiej, w tym i dzie-
jów n.p.h., do którego zaliczyæ mo¿na równie¿ omówiony artyku³. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e
dziêki w¹tkowi archiwalnemu pracê M. Schubert zaliczyæ mo¿na równie¿ do literatury archi-
woznawczej. Mimo niew¹tpliwych zalet, osi¹gniêcia badawcze M. Schubert z trudem wcho-
dz¹ do obiegu naukowego. Autorka opisa³a to w przypisie 30 (s. 8).

Artyku³ Catherine S a n t s c h i jest po�wiêcony wp³ywom francuskim na archiwistykê
zachodniej czê�ci Szwajcarii (Influences françaises sur la gestion des archives en Suisse occi-
dentale, ou ¾histoire ïun rendez-vous manque, s. 60�85). Jego publikacja jest o tyle zaskakuj¹-
ca, i¿ pierwotnie wyg³oszony zosta³ podczas 55. Zjazdu Archiwistów Niemiec Po³udniowo-
-Zachodnich (55. Südwestdeutscher Archivtag) w maju 1995 r. w Weißburgu (Alzacja). Za-
mieszczenie go w omawianym roczniku rodzi wiele pytañ. Chocia¿by dotycz¹ce ukazania siê
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tzw. tomu zjazdowego (Tagungsband) wspomnianego spotkania. Kwestii tej nie bêdziemy roz-
wijaæ. Tre�æ napisanego w jêzyku francuskim artyku³u redakcja przybli¿y³a streszczeniem w jê-
zyku niemieckim, które zajmuje tylko jedn¹ stronê (s. 85�86). Z uwagi na nieznajomo�æ fran-
cuskiego pisz¹cy te s³owa zapozna³ siê jedynie ze streszczeniem. Jego lektura rozczarowuje:
jest ono bardzo ogólne i nie oddaje zupe³nie intencji wypowiedzi C. Santschi. Jestem przeko-
nany, ¿e autorce mniej chodzi³o o wskazanie w archiwistyce zachodniej czê�ci Szwajcarii za-
po¿yczeñ francuskich, a bardziej o uwypuklenie paradoksu polegaj¹cego na tym, i¿ mimo s¹-
siedztwa geograficznego, pos³ugiwania siê tym samym jêzykiem, a ponadto dowolno�ci¹
w kszta³towaniu systemów archiwalnych, któr¹ posiadaj¹ kantony szwajcarskie, oddzia³ywa-
nie wzorców francuskich, zarówno w przesz³o�ci, jak i obecnie, jest znikome. Ten paradoks
zasygnalizowany zosta³ w drugiej czê�ci tytu³u artyku³u, a mianowicie: [...] czyli historia za-
przepaszczonej okazji. Takie sformu³owanie ma wyra�nie charakter warto�ciuj¹cy: o zaprze-
paszczonej okazji mówimy tylko wtedy, gdy zrezygnowali�my z czego�, co oceniamy pozy-
tywnie. Jestem przekonany, ¿e C. Santschi próbuje w oryginalnym tek�cie daæ odpowied� na
pytanie, jakie okoliczno�ci decydowa³y o tym, i¿ od �redniowiecza a¿ po XX w. wzorce francu-
skie nie by³y dla Szwajcarów na tyle atrakcyjne, aby je na�ladowaæ, przez co ich archiwistyka,
a raczej archiwistyki, s¹ prawie w ca³o�ci domen¹ wp³ywów niemieckich (s. 86). Ze streszcze-
nia niemieckiego biorê natomiast jej sceptycyzm odno�nie do wspó³czesnej recepcji rozwi¹zañ
francuskich: pow¹tpiewa ona mocno w to, czy obecne, prawie nieograniczone, mo¿liwo�ci
wymiany informacji i sta¿e archiwistów szwajcarskich w archiwach francuskich zmieni¹ co�
w omawianej p³aszczy�nie. Jej zdaniem nie sprzyja temu przede wszystkim przywi¹zywanie
du¿ej wagi przez w³adze kantonalne do tradycji, a tak¿e ociê¿a³o�æ administracji i skupianie
siê przez ni¹ na bie¿¹cych sprawach. Ponadto nie bez znaczenia jest ucieczka osób z wykszta³-
ceniem archiwalnym ku badaniom naukowym i dydaktyce, przez co archiwa pozbawiane s¹
ludzi, którzy mogliby mieæ faktyczny wp³yw na ich model i sposób funkcjonowania. Ograni-
czenie objêto�ci streszczenia do jednej strony ca³kowicie sp³aszczy³o sens wypowiedzi autorki
(25 ss.). Lepszym rozwi¹zaniem by³by druk wy³¹cznie wersji oryginalnej, a najlepszym prze-
t³umaczenie go na jêzyk niemiecki. Przecie¿ czasopismo czytelnika niemieckojêzycznego
pozostaje otwarte na problematykê archiwaln¹ spoza niemieckiego obszaru jêzykowego.

Najwa¿niejszy jest artyku³ Stefana P ä t z o l d a (bra³ udzia³ w projekcie badawczym finan-
sowanym przez Gerda Henkel Stiftung w Düsseldorfie pt. �Amtsbücher, Verwaltung und Lande-
sherrschaft der magdeburgischen Erzbischöfe von 1368 bis 1403�), w którym autor dzieli siê
swoimi przemy�leniami odno�nie do �redniowiecznych ksi¹g wpisów, snutymi na kanwie aktual-
nego stanu ich badañ (Amtsbücher des Mittelalters. Überlegungen zum Stand ihrer Erforschung,
s. 87��111). Z uwagi na kompleksowy charakter oraz obecno�æ omawianych �róde³ historycz-
nych równie¿ w zbiorach polskich, zarówno archiwalnych, jak i bibliotecznych, nale¿a³oby roz-
wa¿yæ ewentualno�æ publikacji t³umaczenia tego tekstu w �Archeionie�. Rozwa¿ania, którymi
próbuje uporz¹dkowaæ dotychczasow¹ wiedzê na temat �redniowiecznych ksi¹g wpisów, autor
podzieli³ na 4 czê�ci. Wiedza ta jest ma³o przejrzysta, o czym zadecydowa³a ró¿norodno�æ i liczba
ksi¹g, a ponadto fakt, ¿e s¹ one obiektem badañ ró¿nych specjalistów, archiwistów, reprezentantów
nauk pomocniczych historii i historyków, z których ka¿dy reprezentuje inny punkt widzenia.

W pierwszej czê�ci swoich rozwa¿añ zaj¹³ siê Pätzold omówieniem ustaleñ badañ nad ksiê-
gami wpisów, g³ównie poprzez krytyczne przedstawienie ich dotychczasowych definicji, które
zawdziêczamy przede wszystkim archiwistom, takim jak Heinrich Otto Meisner, Ahasver Brandt,
Hans Patze, Eckhart G. Franz, Johannes Papritz, Gregor Richter (s. 92�98). Chocia¿ ksiêgi
wpisów zajmowa³y archiwistów od lat trzydziestych XX w., prawie wszystkie omówione przez
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Pätzolda definicje pochodz¹ dopiero z lat siedemdziesi¹tych XX w., poniewa¿ do ich pocz¹t-
ków w zasadzie zajmowano siê jedynie opisem cech ksi¹g wpisów. Zauwa¿y³ przy tym, ¿e
zdefiniowanie ksiêgi wpisów mia³o u³atwiæ archiwistom pojêcie wy¿szego rzêdu, o bardziej
ogólnym charakterze, co doprowadzi³o J. Papritza do wymy�lenia pojêcia �ksiêga kancelaryj-
na� (Kanzleibuch, 1976). Na koñcu tej czê�ci artyku³u daje swoj¹ definicjê �redniowiecznych
ksi¹g wpisów, która w jego odczuciu jest podsumowaniem wszystkich dotychczasowych. Brzmi
ona nastêpuj¹co: �Mittelalterliche Amstbücher sind aus Lagen bestehende, buchförmig gebun-
dene Kompostionen von Einträgen, die im Zuge verwaltender oder rechtserheblicher Tätigke-
iten von Provenienzstellen entstanden sind, die zumindest ansatzweise institutionalisiert und
mit herrscchaftlichen Rechten ausgestattet waren� (s. 98).

Dalej zastanawia siê nad klasyfikacj¹ ksi¹g (s. 98�101). Przedmiotem rozwa¿añ s¹ dwie
klasyfikacje: Josefa Hartmanna z 1994 r. i Jürgena Kloosterhuisa, zaprezentowana w 1997 r.
w czasie 31. kursu w Szkole Archiwalnej w Marburgu. Ten ostatni proponuje, aby ksiêgi wpi-
sów klasyfikowaæ wg 2 kryteriów, a mianowicie: 1) proweniencji i 2) tre�ci. Je�li chodzi o pro-
weniencjê, to Kloosterhuis proponuje dzieliæ ksiêgi wpisów na wytworzone przez: 1) klasztory
i ko�cio³y; 2) miasta oraz 3) kancelarie w³adców terytorialnych. Z punktu widzenia tre�ci nale-
¿y dzieliæ ksiêgi wpisów na: 1) s³u¿¹ce utrwalaniu prawa; 2) zwi¹zane z urzêdowaniem lub
administrowaniem; 3) zwi¹zane z prowadzeniem administracji gospodarczej lub finansowej;
4) powsta³e w wyniku funkcjonowania dobrowolnego wymiaru sprawiedliwo�ci (freiwillige
Gerichtsbarkeit). Zdaniem Pätzolda klasyfikacj¹ t¹ mo¿na obj¹æ bez wiêkszych trudno�ci ksiê-
gi wpisów powsta³e w okresie �redniowiecza, z którego pochodzi ich najwiêksza ilo�æ.

Dalsze strony artyku³u (s. 101�107) po�wiêci³ autor metodom, za pomoc¹ których ksiêgi
wpisów powinny byæ badane, jak powinno siê opisywaæ i analizowaæ w sposób w³a�ciwy ich
genezê i formê. Dochodzi do wniosku, ¿e nale¿y ich poszukiwaæ przede wszystkim w�ród metod
wszystkich nauk pomocniczych zajmuj¹cych siê przekazami pisanymi (niem. schriftgutkundli-
che Hilfswissenschaften), a zw³aszcza nauki o aktach (Aktenkunde), ponadto �ci�le z ni¹ spo-
krewnionej, nieznanej na gruncie archiwistyki polskiej, archiwalnej nauki o strukturach (archi-
valische Strukturlehre), a tak¿e paleografii, kodykologii, dyplomatyki oraz nauk zajmuj¹cych
siê histori¹ kancelarii i administracji. Jednak najistotniejsze zdaniem Pätzolda s¹ zapo¿yczenia
z metod badawczych nauki o aktach. Badacze ksi¹g wpisów nie powinni przechodziæ obojêt-
nie równie¿ wobec dorobku kodykologii (s. 103).

Strony 107�111 to próba podsumowania celów samodzielnej nauki o ksiêgach (Amtsbu-
chlehre) wpisów, która pozwoli³aby na systematyczne przedstawienie ró¿norodnych i bardzo
rozproszonych rezultatów dotychczasowych badañ archiwistycznych, historycznych i z zakre-
su n.p.h. nad sporz¹dzanym w formie ksi¹g pisemnym utrwalaniem czynno�ci prawnych
(buchförmiges Gechäftsschriftgut) i ich kontynuowanie. Autor stara siê odpowiedzieæ na pyta-
nie, dla jakich nauk nauka o ksiêgach wpisów mo¿e wnie�æ wk³ad do rozwi¹zania ich proble-
mów. Przede wszystkim widzi to w korzy�ciach dla nauk pomocniczych: badania nad ksiêgami
wpisów jako badania prowadzone na styku dyplomatyki i nauki o aktach spraw mog¹ wnie�æ
znaczny wk³ad do badañ nad ró¿nicowaniem siê pi�miennictwa pó�no�rednowiecznego i wy-
kszta³ceniem siê akt wczesnonowo¿ytnych. Wed³ug Pätzolda z wielu powodów w badaniach
nad pi�miennictwem pó�no�redniowiecznym ksiêgi wpisów s¹ ogniwem pomiêdzy nauk¹ o do-
kumencie i nauk¹ o aktach. Badanie ksi¹g wpisów wspiera naukê historyczn¹ poprzez badanie
historii administracji pó�nego �redniowiecza. A poniewa¿ administracja to wa¿ny aspekt w³a-
dzy, badanie ksi¹g wpisów mo¿e pomóc w zrozumieniu mechanizmów powstania w³adzy ksi¹-
¿¹t terytorialnych (herzogliche Landesherrschaft, s. 110).
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Artyku³ Paula M a r c u s a po�wiêcony jest aktom poselstwa pruskiego w stolicy Króle-
stwa Saksonii, Dre�nie, zespo³u archiwalnego przechowywanego obecnie w Geheimes Staat-
sarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie pod sygnatur¹ zespo³ow¹ I HA Rep. 81 (Die
preußische Gesandschaft Dresden im 19. und 20. Jahrhundert und ihre Überlieferung im Gehe-
imen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, s. 112�137), licz¹cego 774 j.a. Z punktu widzenia
standardów archiwistyki polskiej jest to typowy wstêp do inwentarza zespo³u archiwalnego.
Artyku³ sk³ada siê wiêc z dwóch zasadniczych czê�ci: historii zespo³u (Bestandsgeschichte,
s. 112�126) i historii aktotwórcy (niem. Behördengeschichte, s. 126�137). W tej pierwszej znaj-
dziemy informacje dotycz¹ce: objêto�ci i zawarto�ci zespo³u, objêto�ci i losów czê�ci mersebur-
skiej i berliñskiej (w tek�cie dahlemowskiej), kolejnych przekazañ do archiwum, dotychczaso-
wych inwentaryzacji i porz¹dkowania, kancelarii (niem. Aktenführung), w tym planu registratu-
ry, ostatecznego uporz¹dkowania i schematu klasyfikacji, a tak¿e zespo³ów uzupe³niaj¹cych.

W dalszej czê�ci tomu pomieszczono materia³ �ród³owy. Jest to zaprezentowany przez Dag-
mar U n v e r h a u i opatrzony jej komentarzem materia³ szkoleniowy z 1975 r. autorstwa oficera
aparatu bezpieczeñstwa by³ej NRD, po�wiêcony celom i zadaniom oraz funkcjonowaniu archiwum
tego resortu (Von Lob der politisch-operativen Archivarbeit. Schulungsvertrag eines Offiziers der
Abteilung XII (Zentrale Auskunft/Speicher) des MfS von 1975, s. 138�173). Dokument jest przecho-
wywany w archiwum Pe³nomocnika Federacji ds. Akt Pañstwowej S³u¿by Bezpieczeñstwa by³ej
NRD (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdien-stes der ehemaligen DDR,
w skrócie BStU). Sam dokument zajmuje s. 141�173, poprzedza go komentarz (s. 138�141).

Kolejny artyku³ to historia powstania i opis nowego gmachu Wêgierskiego Archiwum Pañ-
stwowego, centralnego archiwum Wêgier, autorstwa Viktora H a r a s z t i (Das Gebäude des
Ungarischen Staatsarchivs. Baubericht, s. 174�197). Opis uzupe³nia 11 ilustracji (s. 190�197),
w tym 4 plany architektoniczne, które bez w¹tpienia u³atwiaj¹ orientacjê w tre�ci artyku³u.
Decyzjê o budowie nowego obiektu dla tego archiwum, utworzonego w 1991 r. (z moc¹ od 1 VII
1992 r.) z po³¹czenia dotychczasowych centralnych archiwów wêgierskich; Wêgierskiego Ar-
chiwum Pañstwowego i Nowego Wêgierskiego Archiwum Centralnego, podjêto w zwi¹zku
z gwa³townym przyrostem jego zasobu w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych XX w. wskutek
likwidacji wiêkszo�ci przedsiêbiorstw pañstwowych i konieczno�ci¹ przejêcia ich materia³ów
archiwalnych oraz przejêcia w tym samym okresie centralnego archiwum Wêgierskiej Socjali-
stycznej Partii Robotniczej (3900 m.b. z lat 1948�1989). W momencie podejmowania decyzji
o budowie nowego gmachu zasób Wêgierskiego Archiwum Pañstwowego liczy³ ponad 60 000
m.b. (s. 176). Przechowywane one by³y w 4 budynkach (w tym jeden wzniesiony w latach
1913�1923 w sposób bardzo nowoczesny). Ich pojemno�æ magazynowa zosta³a do tego czasu
w pe³ni wykorzystana. Nowy budynek wzniesiono w latach 1994�1996 kosztem 1,843 mld
forintów (ponad 22 mln dolarów) na przedmie�ciach Budapesztu, na terenie koszar poradziec-
kich. Przekazanie go administracji archiwalnej nast¹pi³o 28 II 1997 r. Publiczne funkcjonowa-
nie mia³ rozpocz¹æ od stycznia 1998 r. Obiekt ma 7 kondygnacji (3 nadziemne, parter, I p.
i czê�æ dachowa, oraz 4 podziemne). Przed budynkiem g³ównym znajduje siê ponadto, czê-
�ciowo wpuszczony w ziemiê, budynek pomocniczy. Na jego dachu jest parking. W �rodku
znajduje siê magazyn tymczasowy i pomieszczenia do pracy dla archiwistów, gdzie akta s¹
opracowywane. Osobliwo�ci¹ obiektu, przy którego projektowaniu w fazie studialnej bra³ udzia³
m.in. przedstawiciel Miêdzynarodowej Rady Archiwów, jest umieszczenie czê�ci magazyno-
wej ca³kowicie pod ziemi¹ (do g³êboko�ci 14,11 m poni¿ej poziomu ziemi). Znajduje siê ona
pod czê�ci¹ administracyjn¹ i sk³ada siê z czterech kondygnacji (o wysoko�ci 2,75 m bez stro-
pu ka¿da), które podzielone zosta³y na dwie sale ka¿da. Komunikacjê pionow¹ pomiêdzy ma-
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gazynami zapewnia klatka schodowa umieszczona pomiêdzy nimi oraz dwie windy towarowe
(dwie windy osobowe znajduj¹ siê w czê�ci nadziemnej). Pojemno�æ podziemnego magazynu
wynosi przy zastosowaniu klasycznych rega³ów grubo ponad 45 000 m.b. (8 sal po ponad 5600
m.b. ka¿da sala ma 1137 m2 powierzchni). Zastosowanie rega³ów kompaktowych pozwala zwiêk-
szyæ pojemno�æ magazynów do prawie 100 000 m.b. Jednak ze wzglêdów finansowych zosta³a
w nie wyposa¿ona ca³kowicie tylko jedna kondygnacja, z pozosta³ych dwie w ponad 50%, za�
najni¿sza w rega³y klasyczne. Przy budowie obiektu najwiêkszym problemem by³o wykonanie
w³a�ciwej izolacji przeciwwilgociowej czê�ci magazynowej (fundament magazynu le¿y pra-
wie 10 m poni¿ej poziomu wody gruntowej, 179�180). Wszystkie pomieszczenia magazynowe
s¹ klimatyzowane: utrzymuje siê tam temperaturê 16 (plus minus) 2OC, a wilgotno�æ 55 (plus
minus) 5%. Steruje ni¹ komputer (s. 184). Oprócz akt w budynku s¹ przechowywane mikrofil-
my (na parterze czê�ci nadziemnej). Tu te¿ jest magazyn biblioteczny obliczony na 36 tys.
woluminów. Czê�æ nadziemn¹ archiwum zajmuj¹ pomieszczenia administracyjne i przezna-
czone dla u¿ytkowników (tu pracownia naukowa i sala wystawowo-konferencyjna na I piê-
trze). Tu te¿ znajduje siê pracownia mikrofilmowa i laboratorium fotograficzne. Przewidziano
mo¿liwo�æ rozbudowy zarówno na powierzchni ziemi, jak i pod ziemi¹. Z architektonicznego
punktu widzenia nale¿y niestety oceniæ obiekt jako nie przedstawiaj¹cy sob¹ nic szczególnego.
Mimo wkomponowania budynku archiwum w lekko pofa³dowany teren i dostosowania go skal¹
do architektury tej czê�ci miasta (przedmie�cie) jego kondygnacje nadziemne sprawiaj¹ wra¿e-
nie ciê¿kich; ca³o�ci brak lekko�ci. Przeprowadzkê akt rozpoczêto w maju 1997 r. W nowym
budynku umieszczono 3 oddzia³y: IV Wirtschaftsorgane, VI Wirtschaftsverwaltung po 1945 r.
i VIII Mikrofilmy i Reprografia. Z IV do przewiezienia by³o 12 500, z VI 10 500 m.b., za�
z VIII ponad 64 000 rolek mikrofilmów. Pozosta³e oddzia³y pozosta³y w swoich siedzibach.

Omawian¹ czê�æ tomu zamyka artyku³ Wolfganga Hansa St e i n a o niebezpieczeñstwach
tkwi¹cych w stosowaniu do gazowania archiwaliów tlenku etylu (Ethylenoxid, ein Gefahrenpoten-
tial bei der Begasung von Archivalien, s. 198�207). Autor zaj¹³ siê w nim przedstawieniem nega-
tywnych stron stosowania w praktyce konserwatorskiej RFN tego bardzo toksycznego gazu, które-
go u¿ywa siê przede wszystkim do dezynfekcji materia³ów nieodpornych na temperaturê, w tym
archiwaliów zaatakowanych przez grzyby. Autor wykorzysta³ w artykule wyniki studiów z zakresu
medycyny pracy dotycz¹cych stosowania tego gazu, przeprowadzonych w latach 1990�1992 przez
Ministerstwo Pracy Hesji wspólnie z innymi instytucjami pañstwowymi. W konkluzji stwierdzi³
(s. 206), ¿e gaz ten jest substancj¹ mocno dra¿ni¹c¹ b³ony �luzowe, alergizuj¹c¹, rakotwórcz¹ oraz
mog¹c¹ zmieniaæ kod genetyczny. Niebezpieczeñstwa tkwi¹ce w stosowaniu tlenku etylenu nie
mog¹ byæ lekcewa¿one w praktyce konserwatorskiej archiwów. Styczno�æ z tym gazem mo¿e wy-
stêpowaæ w archiwach w dwóch sytuacjach: w przypadku posiadania przez nie w³asnych komór
gazowych oraz przy obchodzeniu siê z archiwaliami poddanymi odka¿aniu t¹ substancj¹. Ta ostat-
nia p³aszczyzna kontaktu dotyczy zarówno archiwistów, jak i u¿ytkowników. Przy jego stosowaniu
nale¿y zachowaæ szczególne �rodki ostro¿no�ci. W praktyce archiwalnej docelowo postuluje autor
ca³kowit¹ rezygnacjê z jego u¿ywania do dezynfekcji archiwaliów (s. 206).

Parê s³ów nale¿y po�wiêciæ drugiej czê�ci omawianego tomu �AZ�, a mianowicie bibliogra-
fii archiwistyki (Bibliographie zum Archivwesen für die Jahre 1994 und 1995, s. 209�337). Opra-
cowa³ j¹ redakcyjnie Jochen H e b e r przy wspó³pracy Karin W e r t h. Liczy ona 1647 pozycji.
Ze wzglêdu na powtarzanie siê niektórych pozycji (patrz ni¿ej) ich faktyczna liczba jest zapewne
mniejsza. Na faktyczn¹ liczbê pozycji bibliografii wp³yw ma dziwna logika jej konstrukcji. W³a-
snych numerów nie otrzyma³y np. publikacje inwentarzy archiwalnych, wymienione jako jedna
pozycja, np. 9 zespo³ów archiwum landu Berlin (821, s. 263), czy 4 zespo³ów Heskiego Archi-
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wum Pañstwowego (poz. 884, s. 267�268). S¹dz¹c po zapisach bibliograficznych, s¹ to samo-
dzielne pozycje wydawnicze, które powinny otrzymaæ w bibliografii w³asny numer.

Chocia¿ wewnêtrzny uk³ad bibliografii jest zbudowany na podstawie uk³adu dziesiêtnego,
co oznacza, ¿e wszystkie jego czê�ci sk³adowe s¹ równouprawnione, sk³ada siê ona z czterech
zasadniczych czê�ci, a mianowicie: 1. archiwistyka na poziomie miêdzynarodowym i ponad-
pañstwowym (Zwischenstaatliches und überstaatliches Archivwesen, punkt 1); 2. archiwistyka
w ogóle, ze szczególnym uwzglêdnieniem Niemiec (Archivwesen, vornehmlich Deutschlands,
im allgemeinen, punkt 2); 3. archiwistyka RFN i krajów zwi¹zkowych (Archivwesen des Bun-
des und der deutschen Bundesländer, punkt 3) oraz 4. archiwistyka 14 krajów europejskich
w uk³adzie alfabetycznym (wed³ug nazewnictwa niemieckiego, punkty 4�17). Zauwa¿yæ nale-
¿y, ¿e granica pomiêdzy czê�ci¹ 2 i 3 jest ma³o czytelna. Niech bowiem autorzy bibliografii
wyt³umacz¹, jaka jest ró¿nica w chwili obecnej pomiêdzy Niemcami (Deutschland) a RFN
(Bund). Wydaje siê, ¿e czê�æ trzecia powinna otrzymaæ w spisie tre�ci �ródtytu³, gdy¿ przy jego
braku odnie�æ mo¿na wra¿enie, ¿e archiwistyka krajów europejskich jest czê�ci¹ archiwistyki
krajów zwi¹zkowych RFN (rozpoczynaj¹ca j¹ bibliografia archiwistyki Belgii, punkt 4, nastê-
puje zaraz po bibliografii Turyngii, punkt 3.18.).

Bibliografia posiada indeks krzy¿owy autorów i tytu³ów prac zbiorowych (s. 315�337).
Ponadto zaopatrzono j¹ w wykaz skrótów (s. 213), który uzupe³niaj¹ wykazy skrótów zastoso-
wane przez autorów w bibliografiach krajów zwi¹zkowych (np. s. 258 Bawaria, s. 266 Hesja)
i bibliografii narodowych (np. s. 295 Francja), które umieszczono na ich pocz¹tkach.

Zastrze¿enie budzi p³ytki podzia³ literatury archiwalnej krajów europejskich. Autorzy biblio-
grafii dziel¹ j¹ jedynie na dwa podpunkty, a mianowicie: 1. literatura ogólna i 2. archiwa i zespo³y
archiwalne. Podobny podzia³ zastosowano przy prezentacji literatury krajów zwi¹zkowych RFN.
To sp³ycenie powoduje m.in., ¿e nieniemiecka literatura dotycz¹ca problematyki konserwatorskiej
umieszczona zosta³a w dziale 2.3.5. Konserwacja, restauracja (Konservierung, Restaurierung).
Chc¹cy zapoznaæ siê np. z literatur¹ archiwaln¹ Czech mniema, ¿e przytoczone na ss. 311 i 312
23 pozycje (1598�1620) wyczerpuj¹ zagadnienie. Okazuje siê jednak, ¿e bibliografia wymienia  do-
datkowo dwie prace Bronislavy Bacílkovej w czê�ci 2.3.5. (poz. 421 i 468). St¹d te¿ autorom biblio-
grafii nale¿y zasugerowaæ, aby na koñcu bibliografii narodowych podawali odsy³acze do publikacji
autorów pochodz¹cych z danego kraju, a umieszczonych w innych dzia³ach (nienarodowych).

System odsy³aczy zalecany by³by ponadto, w celu unikniêcia powtórzeñ, przy pozycjach
bibliograficznych trudnych do jednoznacznego zakwalifikowania i w zwi¹zku z tym powtarza-
nych (robi¹ to na przyk³ad autorzy Bibliografii historii Pomorza publikowanej w �Zapiskach
Historycznych�; tu te¿, w dzia³ach regionalnych, stosuje siê podzia³ na wiêcej ni¿ dwie pod-
grupy). W omawianej bibliografii system odsy³aczowy w �ladowy sposób zastosowany zosta³
na s. 268 w opisie literatury archiwalnej kraju zwi¹zkowego Meklemburgia�Pomorze Przed-
nie. Jego praktyczne zastosowanie jest chyba ewidentn¹ pomy³k¹, gdy¿ odsy³acz wskazuje na
pozycjê bibliograficzn¹ z tego samego dzia³u (poz. 903).

Nale¿y zwróciæ uwagê na kilka innych, szczegó³owych �potkniêæ� bibliografii. Dlaczego
pozycja 468 po�wiêcona problematyce konserwatorskiej znalaz³a siê w dziale 2.3.6. Budow-
nictwo archiwalne i wyposa¿enie archiwów (Archivbau und �einrichtung) zamiast w dziale
2.3.5. Konserwacja, restauracja (Konservierung, Restaurierung). Zauwa¿yæ te¿ nale¿y, ¿e w in-
deksie b³êdnie przypisano autorce tego artyku³u (Bronislava Bacílková) prace o numerach 502
i 503, których autorem jest Helmut Backhaus. Przy autorze tym z kolei brak jest w indeksie
tych pozycji. Dodatkowo jeszcze zauwa¿yæ nale¿y, ¿e pozycje 502 i 1536 to jedna i ta sama
praca H. Backhausa, raz wymieniona w dziale 2.4. Archiwalia dotycz¹ce Niemiec i Niemców
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w archiwach zagranicznych (Deutsche und Deutschland betreffende Archivalien im Ausland),
drugi w dziale 12. Szwecja. Trzeba wiêc autorom zwróciæ uwagê, ¿e jedna i ta sama praca nie
mo¿e posiadaæ dwóch ró¿nych numerów w obrêbie jednej bibliografii.

W czê�ci pierwszej bibliografii znalaz³y siê 43 publikacje, w drugiej 473 (poz. 44�516), trze-
ciej 739 (poz. 517�1255), w czwartej za� 392 (poz. 1256�1647). Widaæ z tego zestawienia, ¿e
w bibliografii dominuj¹ publikacje dotycz¹ce archiwistyki RFN i jej krajów zwi¹zkowych (44,9%).
Z uwagi na to, ¿e do czê�ci drugiej zakwalifikowane zosta³y zapewne równie¿ prace odnosz¹ce
siê do problematyki niemieckiej (�wiadczy o tym chocia¿by tytu³ tej czê�ci bibliografii, patrz
wy¿ej), udzia³ literatury dotycz¹cej archiwistyki Niemiec jest zapewne wy¿szy. Literatura archi-
walna krajów europejskich (czê�æ czwarta) zajmuje nieca³e 24% objêto�ci bibliografii.

Jak wygl¹da polska czê�æ bibliografii (punkt 11 czê�ci 4, s. 305�306)? Bibliografiê zesta-
wi³a Ewa R o s o w s k a, z³o¿on¹ z 14 pozycji (1515�1528). Faktycznie jednak jest ich 13,
gdy¿ przypisana dzia³owi �Polska� pozycja 1524 dotyczy archiwum miejskiego w Stralsun-
dzie, miasta le¿¹cego na terenie kraju zwi¹zkowego Meklemburgia�Pomorze Przednie. Publi-
kacji tej z kolei brak w wykazie literatury dotycz¹cej tego landu (punkt 3.17., s. 268�269).
Poza jednym (poz. 1521) brak w zestawieniu artyku³ów z �Archeionu�. A przecie¿ w okresie
1994�1995 ukaza³y siê trzy jego tomy (92, 93 i 95). S¹dz¹c po tytu³ach, autorka zestawienia
ograniczy³a siê wiêc do tych publikacji, które dotycz¹ problematyki archiwalnej i �ród³oznaw-
czej by³ych terenów wschodnich Rzeszy lub zbiorów niemieckojêzycznych w archiwach pol-
skich (patrz poz. 1518�1523, 1526�1528). Skoro Czesi pisz¹ o problemach konserwatorskich,
nie wierzê, aby w Polsce, która ma w tym zakresie znaczny dorobek i dobrych specjalistów, w okre-
sie 1994�1995 nie ukaza³a siê ¿adna publikacja tym zagadnieniom po�wiêcona. Zauwa¿yæ nale-
¿y, ¿e publikacja wymieniona pod nr 1515 dotyczy jednego z zespo³ów przechowywanych w Rik-
sarkivet w Oslo, a wiêc poza Polsk¹. Razi w tej czê�ci brak polskich znaków, co w dobie sk³adu
komputerowego nie powinno byæ najmniejszym problemem, a co w przypadku tak szacownego
periodyku jest swojego rodzaju plam¹ na honorze. Niezgodna z zasadami polskiej ortografii jest
ponadto pisownia tytu³u czasopisma �£ambinowicki Rocznik Muzealny�: pisany jest poza pierw-
szym cz³onem ma³ymi literami (poz. 1523). Ale z kolei tytu³ �Rocznik Instytutu Polsko-Skandy-
nawskiego� (poz. 1515) napisany zosta³ prawid³owo. W opisie poz. 1522 nie podano numerów
stron. Ponadto od redaktora bibliografii lub od autora zestawienia polskiego chcia³bym siê dowie-
dzieæ, jaka nazwa odpowiada w jêzyku polskim niemieckiej nazwie Wormidtt (poz. 1528).

Wszystkie powy¿sze uwagi odno�nie do bibliografii nasunê³y siê przy bardzo pobie¿nej jej
lekturze. Nie oznacza to wcale podwa¿enia zasadno�ci jej sporz¹dzania: ta jest bezdyskusyjna. Jed-
nak zespó³ j¹ opracowuj¹cy powinien wykazaæ siê wiêksz¹ staranno�ci¹ przy zbieraniu materia³ów.

T o m 82 (1999) w stosunku do tomu poprzedniego jest ubo¿szy i po�wiêcony wy³¹cznie
tematyce wewn¹trzniemieckiej. Mie�ci w sobie jedynie 5 prac, w tym 3 artyku³y i 2 materia³y
�ród³owe. Brak podzia³u zawarto�ci rocznika na dzia³y powoduje, ¿e s¹ one wymieszane, a kryte-
ria, które zadecydowa³y o takiej a nie innej ich kolejno�ci, s¹ znane chyba jedynie redakcji
(materia³y �ród³owe umieszczono na drugim miejscu i na koñcu). Podobnie jak w tomie z 1998 r.
nic nie wiemy o autorach prac zamieszczonych w roczniku. Autor jednego z artyku³ów jest
znany ju¿ z tomu 81, a mianowicie Michèle Schubert.

Tom otwiera artyku³ Roberta K r e t z s c h m a r a, z zakresu teorii archiwalnej. Po�wiê-
cony jest on jednemu z wa¿niejszych problemów wspó³czesnej archiwistyki niemieckiej, a mia-
nowicie problemowi oceny materia³ów archiwalnych (Die �neue archivische Bewertungsdi-
skussion� und ihre Fußnoten. Zur Standortbestimmung einer fast zehnjährigen Kontroverse,
s. 7�40). Jest to wa¿ny materia³. Pokazuje, jak wygl¹da problem oceny materia³ów archiwal-
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nych w dorobku teoretycznym archiwistyki niemieckiej. Dotychczas nie uda³o siê w Niemczech
wypracowaæ systemu (teorii) oceny materia³ów archiwalnych (Bewertungslehre). St¹d te¿ w kra-
ju tym dokonuje siê jej przy ka¿dorazowym przejmowaniu materia³ów przez archiwum. Jej kry-
teria s¹ subiektywne i uznaniowe. Byæ mo¿e wyp³ywa to ze sceptycyzmu epistemologicznego
w³a�ciwego dla niektórych archiwistów niemieckich zajmuj¹cych siê tym problemem, którzy
uwa¿aj¹, ¿e archiwalna teoria warto�ciowania (Archivwerttheorie) nie jest mo¿liwa, bo musia³a-
by byæ poprzedzona ogóln¹ teori¹ warto�ci (Werttheorie), która w spo³eczeñstwie pluralistycz-
nym jest trudna do wyobra¿enia (takiego zdania jest na przyk³ad Bodo Uhl, archiwista z Bawarii,
jeden z wiêkszych autorytetów na polu nauk archiwalnych wspó³czesnych Niemiec). Autor zaj¹³
siê omówieniem przebiegu dyskusji archiwistów niemieckich na ten temat, tocz¹cej siê w ostat-
nich dziesiêciu latach. Nowy impuls dyskusji na temat teorii oceny materia³ów archiwalnych
w Niemczech, któr¹ w 1990 r. na Zje�dzie Archiwstów Niemieckich w Dre�nie uznano za za-
mkniêt¹, da³o opublikowanie w 1990 r. niemieckiego t³umaczenia pracy amerykañskiej autorki
Theodore R. Schellenberg, The Appraisal of Modern Records (Bulletins of the National Archives
8; National Archives Publications 57�5, Washington 1956, s. 233�278)1, bardzo wa¿nej dla przed-
miotowego zagadnienia. R. Kretzschmar analizuje prace teoretyczne poruszaj¹ce zagadnienie
oceny materia³ów archiwalnych, które ukaza³y siê w Niemczech od 1990 r., pod k¹tem recepcji
ustaleñ i refleksji Th. R. Schellenberg. Zdaniem autora praca Schellenberg mo¿e byæ bardzo po-
mocna archiwistom niemieckim w rozwi¹zaniu ich rozterek zwi¹zanych ze znalezieniem obiek-
tywnych kryteriów oceny materia³ów archiwalnych. Z tego punktu widzenia bardzo pozytywnie
ocenia R. Kretzschmar jeden z nielicznych niemieckich podrêczników archiwalnych ostatnich
lat, kierowany do archiwistów, podmiotów i instytucji gospodarczych2. Swoich rozwa¿añ nie ogra-
nicza jednak li tylko do analizy literatury. Propozycja 13-punktowego formularza pytañ, na które
nale¿y odpowiedzieæ przy ocenie materia³ów wytworzonych przez jak¹� instytucjê w celu w³a-
�ciwego przeprowadzenia procedury ich kwalifikowania do wieczystego przechowywania w ar-
chiwum, jest twórczym wk³adem R. Kretzschmara do procesu formu³owania systemu (teorii)
oceny materia³ów archiwalnych archiwistyki niemieckiej. Swoje rozwa¿ania autor koñczy re-
fleksj¹, ¿e dyskusja w ramach formu³owania teorii oceny materia³ów archiwalnych (Bewertungs-
disskusion) powinna w wiêkszym stopniu opieraæ siê na analizie zespo³ów archiwalnych ju¿ ist-
niej¹cych oraz samych materia³ów podlegaj¹cych ocenie, nie za� bazowaæ jedynie na literaturze
archiwalnej, jak to czyniono dotychczas (teoria oceny materia³ów archiwalnych, o ile takowa
w praktyce archiwalnej Niemiec istnieje, jest bardzo teoretyczna, w znikomym stopniu wykorzy-
stuj¹ca dotychczasowe rezultaty procedury warto�ciowania).

Byæ mo¿e, powoduj¹c siê chêci¹ dania czytelnikom oddechu po lekturze nie³atwego tekstu
Kretzschmara, zdecydowa³a siê redakcja na umieszczenie zaraz po nim wyk³adów z archiwi-
styki Karla Gustava K ö n n e c k e g o (1845�1920), prowadzonych na uniwersytecie w Mar-
burgu w semestrze zimowym 1894/1895, w opracowaniu Johannesa B u r k h a r d t a (Karl
Gustav Könnecke: Archivlehre. Vorlesungen, gehalten an der Universität Marburg im Winter-
semester 1894/95. Nach einer Mitschrift von Felix Rosenfeld herausgegeben und mit einer
Einleitung versehen, s. 41�81). Karl Gustav Könnecke nie by³ pracownikiem naukowym wspo-
mnianego uniwersytetu: od 1872 r. jego miejscem zatrudnienia by³o tutejsze archiwum pañ-
stwowe, którego dyrektorem zosta³ w 1877 r. Wyk³ady Könneckego, który nie pozostawi³ spu-

1 T³um. Die Bewertung modernen Verwaltungsschriftguts, wstêp i oprac. Angelika Menne-Haritz,
Marburg 1990, Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 17.

2 Handbuch für Wirtschaftsarchivare. Theorie und Praxis, wyd. Evelyn Kroker, Renate Köhne-Lin-
denlaub, Wilfried Reininghaus, München 1998.
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�cizny, znane s¹ dziêki notatkom d³ugoletniego archiwisty marburskiego Felixa Rosenfelda,
wówczas studenta, przechowywanym obecnie w spu�ci�nie innego dyrektora archiwum w Mar-
burgu, Friedricha Kücha. Tekst �ród³owy, zaopatrzony w przypisy przez autora edycji (s. 54�
�78), poprzedzony zosta³ tekstem wprowadzaj¹cym, w którym czytelnik znajduje informacje
o: za³o¿eniu Szko³y Archiwalnej w Marburgu, autorze wyk³adów, ich historii i zawarto�ci, nie-
których s³uchaczach wyk³adów Könneckego, w tym Rosenfelda (s. 41�52), przedstawieniem
zasad edytorskich (s. 52�53) oraz schematem zawarto�ci wyk³adów, któr¹ usystematyzowa³
J. Burkhardt (s. 53). Po materiale �ród³owym umieszczony zosta³ zestawiony przez niego wy-
kaz literatury, na któr¹ w wyk³adach powo³ywa³ siê Könnecke (s. 78�81).

Dlaczego zdecydowano siê na edycjê wyk³adów Könneckego? W opinii autora opracowania
jest to godny wspomnienia element historii marburskiego zak³adu kszta³cenia archiwistów, które-
go utworzenie by³o jednocze�nie pocz¹tkiem zinstytucjonalizowanego, pañstwowego systemu
kszta³cenia archiwistów w Prusach. Jest to pocz¹tkowy punkt tradycji, która w wiêkszo�ci kra-
jów zwi¹zkowych wspó³czesnych Niemiec w tym zakresie jest kontynuowana do dnia dzisiejsze-
go. Publikowany dokument pozwala z uwagi na swój charakter na bezpo�redni wgl¹d w tre�æ
zajêæ prowadzonych w Szkole Archiwalnej w Marburgu krótko po jej za³o¿eniu, co w historii
dydaktyki uniwersyteckiej nie jest wcale zbyt czêste. Rzuca on ponadto �wiat³o na wyobra¿enia
o zadaniach i funkcjonowaniu archiwum ówczesnego dyrektora takiej placówki. W ocenie wspó³-
czesnych Könnecke mia³ opiniê postêpowego fachowca od spraw archiwalnych (Archivspezialist)
i znawcy archiwistyki europejskiej. By³ on bardziej innowacyjnym praktykiem ni¿ aktywnym pu-
blicystycznie teoretykiem. Z zakresu teorii archiwalnej nie pozostawi³ ¿adnych prac. Jego nazwisko
jest bardziej znane z uwagi na dorobek naukowy z zakresu ... historii literatury niemieckiej.

Kolejnym materia³em opublikowanym w omawianym tomie �AZ� jest artyku³ Michèle
S c h u b e r t  o Paulu F. Kehrze, stanowi¹cy nastêpny fragment jej pracy o tym historyku
(Paul Fridolin Kehr als Professor und als Akademiemitglied in Göttingen (1895�1903). Ein
Historiker im Konflikt zwischen Lehre und Forschung. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der
Papsturkundenedition, s. 81�125)3. Dopiero teraz czytelnik dowiaduje siê � czego nie uczynio-
no w tomie poprzednim, kim by³ Paul Kehr (s. 81�82) oraz ¿e artyku³, podobnie jak materia³
z tomu poprzedniego, jest fragmentem du¿ej pracy biograficznej M. Schubert jemu po�wieco-
nej, która powsta³a ju¿ kilka lat temu4.

Artyku³ dotyczy wa¿nego okresu ¿ycia Kehra, a mianowicie lat, kiedy uformowany zosta³ jako
naukowiec, gdy zajmowa³ siê organizowaniem badañ naukowych i kiedy okre�li³ swoje priorytety
badawcze. Ponadto by³ to okres, w którym w biografii Kehra zaznaczy³ siê wyra�nie konflikt miê-
dzy jego zobowi¹zaniami dydaktycznymi profesora zwyczajnego (od 1895 r.) a upodobaniem do
badañ naukowych, po�wiêconych dyplomatyce papieskiej, które stopniowo zajmowa³y coraz wiê-
cej miejsca w jego dzia³alno�ci, a¿ do ca³kowitego siê im oddania w 1903 r. po rozpoczêciu pracy
w Pruskim Instytucie Historycznym w Rzymie nad edycj¹ dokumentów papieskich odnosz¹cych
siê do historii Niemiec w �redniowieczu. M. Schubert dok³adnie opisuje przebieg tego konfliktu.

3 Jej pierwszy fragment opublikowany zosta³ w tomie 81 �AZ� za 1998 r., s. 1�59.
4 Na pocz¹tku swojego opracowania J. Burkhardt (przyp. 1, s. 41) przeprasza M. Schubert za pominiê-

cie tekstu jej artyku³u opublikowanego w tomie 81 �AZ� w bibliografii pracy z 1997 r. o rozwoju nauk
pomocniczych historii w Marburgu. Wed³ug Schubert maszynopis tego artyku³u mia³ siê znajdowaæ od
1995 r. w bibliotece Instytutu Nauk Pomocniczych Historii w Marburgu, gdzie zosta³ z³o¿ony celem pu-
blikacji w materia³ach miêdzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej w 1994 r. w stulecie powo³ania
Instytutu. Publikacja siê nie ukaza³a, za� wg Burkhardta z kolei o maszynopisie Schubert nikt w Marbur-
gu nie s³ysza³.
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Z uwagi na to, i¿ P. Kehr zapocz¹tkowa³ edycjê dokumentów papieskich dotycz¹cych dzie-
jów Niemiec i w sposób znacz¹cy ten zakres edytorstwa �róde³ historycznych rozwin¹³, arty-
ku³ M. Schubert jest równie¿ wk³adem do badañ nad dziejami edycji �ród³owych podejmowa-
nych w przesz³o�ci w krajach niemieckich.

Dzia³ artyku³ów omawianego tomu koñcz¹ rozwa¿ania Ulricha v a n  d e r  H e y d e n a
na temat warto�ci �ród³owej archiwów misyjnych w Niemczech (Missionsarchive in Deutsch-
land � unbekannte Quellen für die Historiographie Südafrikas. Dargestellt vornehmlich an
Hand der Berliner Missionsgesellchaft, s. 127�148). Jest to zmieniona i rozszerzona wersja
referatu przedstawionego przez autora podczas obrad sekcji �Archiwa misyjne i ich opracowa-
nie� (Missionsarchive und ihre Erschließung) po³¹czonego posiedzenia Stowarzyszenia Afry-
kanistów Niemieckich (Vereinigung von Afrikanisten in Deutschland, VAD), Zjazdu Afrykani-
stów (Afrikanistentag) i Kolokwium Jêzyka Suahili (Swahilikolloquium), które odby³o siê
w Bayreuth w 1998 r. (8�10 X). Wówczas referat mia³ tytu³ Opracowanie archiwów misyjnych
z punktu widzenia historyka Afryki Po³udniowej (Erschließung von Missionsarchive aus der
Sicht eines Südafrikahistorikers). W artykule zamieszczonym w �AZ� autor przedstawia sze-
rok¹ analizê warto�ci �ród³owej akt misji prowadzonych przez niemiecki ko�ció³ ewangelicki
w Afryce od po³owy XIX w., a zw³aszcza zgromadzonych w archiwum istniej¹cego od 1824 r.
Berliñskiego Towarzystwa Misyjnego (Berliner Missionsgesellschaft, w latach 1824�1906 pod
nazw¹ Gesellschaft zur Beförderung der Evangelischen Mission unter Heiden, obecnie Berli-
ner Missionswerk). Archiwalia te dostarczaj¹ nie tylko informacji o organizacji misji i ich ob-
sadzie personalnej, lecz tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, o samej Afryce. S¹ one o tyle cenne,
¿e dotycz¹ tzw. Afryki przedkolonialnej. Rola misjonarzy by³a wieloraka. Byli oni przede wszyst-
kim duchownymi, ale równie¿ odkrywcami, pisarzami, lekarzami, opiekunami chorych, roz-
jemcami. St¹d te¿ wnie�li oni du¿y wk³ad do naukowego poznania tego kontynentu. Informacji
o Afryce nale¿y szukaæ przede wszystkim w sprawozdaniach kierowanych przez misjonarzy
do krajowych central misyjnych. Wielu z nich swoje spostrze¿enia i obserwacje ujmowa³o w for-
mê analiz naukowych, w tym traktatów. Autor zwraca uwagê na ró¿norodno�æ tych materia³ów
oraz ich wielowarstwowo�æ. Zdaniem van der Heydena, archiwa misyjne s¹ placówkami, gdzie
zgromadzono �ród³a historyczne, których znaczenie nale¿y mierzyæ wg skali znaczenia dla ogól-
no�wiatowego dziedzictwa kulturowego (dzieje Afryki, a¿ do epoki kolonialnej, s¹ bardzo ubo-
gie w �ród³a pisane). To nak³ada na ich dysponentów szczególn¹ odpowiedzialno�æ za nie. Ich
opracowywanie, badanie, publikowanie i popularyzowanie w�ród historyków afrykañskich, szcze-
gólnie z Afryki Po³udniowej, powinno byæ szczególn¹ trosk¹ archiwistów i naukowców niemiec-
kich. Zauwa¿a jednocze�nie, ¿e co nieco ju¿ w tym zakresie zrobiono, powo³uj¹c przyk³ad wyda-
nych w Niemczech w okresie powojennym, zarówno w ich czê�ci wschodniej, jak i zachodniej,
przegl¹dów zespo³ów z materia³ami do dziejów Afryki (tzw. Afrikabestände, przyp. 53).

Omawiany tom zamyka tekst �ród³owy w postaci rachunków sporz¹dzonych przez Petera
von Eck, sprawuj¹cego urz¹d naczelnika jednego z okrêgów administracji finansowej XIV-
-wiecznego Ksiêstwa Bawarii, z siedzib¹ w Straubing (wschodnia Bawaria), w opracowaniu
Georga V o g e l e r a (Die Rechnungen des Straubinger Viztums Peter von Eck (1335) und
ihre Stellung im mittelalterlichen Rechnungswesen Bayerns, s. 149�224). Jest to jego praca
magisterska, przygotowana pod kierunkiem profesorów W. Jaroschka i Kocha na seminarium
nauk pomocniczych historii uniwersytetu w Monachium. Rêkopis, który jest jej przedmiotem,
pochodzi ze zbiorów Bayerisches Hauptstaatsarchiv w Monachium (sygn. Staatsverwaltung
1378). Zamieszczony tekst sk³ada siê z dwóch zasadniczych czê�ci: wstêpu (s. 149�196) i trans-
krypcji tekstu �ród³owego (s. 197�210). Wstêp posiada a¿ 239 przypisów. Tekst �ród³owy ma
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dwa rodzaje przypisów: edytorskie, oznaczone ma³ymi literami (na ka¿dej stronie rozpoczynane
od litery a) i rzeczowe, umieszczone na koñcu (jest ich 114, s. 211�218). Opracowanie Vogelera
uzupe³niaj¹ dwa indeksy: osób i nazw geograficznych (s. 219�222) oraz wyra¿eñ ³aciñskich
(s. 222�223), a ponadto 4 tabele z zestawionymi dochodami i wydatkami (s. 223�224).

Praca Vogelera budzi respekt solidno�ci¹ opracowania, za� sam autor swoj¹ erudycj¹. Wstêp
ogólny (s. 149�196), w którym omówiony zosta³ m.in. sposób funkcjonowania administracji
finansowej Bawarii w XIV w. i rola jej okrêgu w Straubing, osoba autora rachunków i orygina³
�ród³a, ma 239 przypisów. Je�li i inne prace magisterskie powstaj¹ce w Niemczech na semina-
riach nauk pomocniczych historii prezentuj¹ porównywalny poziom, to wypada tylko gratulo-
waæ. Pokazuje to, jakie efekty mo¿e daæ odpowiednio przeprowadzona analiza �ród³a histo-
rycznego o w¹skim zakresie przedmiotowym i mocno zawê¿onym zakresie chronologicznym.
St¹d te¿ opracowanie Vogelera mo¿e byæ przyk³adem do na�ladowania dla promotorów prac
magisterskich przygotowywanych na wy¿szych uczelniach w Polsce. W polskich archiwach
i zbiorach rêkopisów nie brakuje bowiem podobnych �róde³, które mog³yby zostaæ poddane
zbli¿onej analizie z po¿ytkiem dla rozwoju badañ historycznych i archiwistyki w Polsce.

Z uwagi na swój charakter i objêto�æ, tekst Vogelera móg³by z powodzeniem stanowiæ pu-
blikacjê samodzieln¹. Przypieczêtowaniem jego kompleksowego charakteru by³oby bez w¹t-
pienia zaopatrzenie go w materia³ ilustracyjny w postaci fotokopii jednej lub dwóch stron ory-
gina³u rêkopisu rachunków.

Jerzy Grzelak (Szczecin)

�DER ARCHIVAR�. MITTEILUNGSBLATT FÜR DEUTSCHES ARCHIVWESEN.
HERAUSGEGEBEN VON NORDRHEIN � WESTFAELISCHEN HAUPTSTAATSARCHIV,
ZWEIGARCHIV SCHLOSS KALKUM, Beiband 4, 2000, �Archive im zusammenwachsen-
den Europa. Referate des 69. Deutschen Archivtags und seiner Begleitveranstaltungen 1998 in
Münster�, ss. 520.

Stowarzyszenie Archiwistów Niemieckich przed³o¿y³o z opó�nieniem t. 4 biuletynu z 69.
zjazdu archiwistów niemieckich, który odby³ siê 29 IX�2 X 1998 r. w Münster. Tom sk³ada siê
z trzech czê�ci. W pierwszej zaprezentowano referaty zjazdu, obraduj¹cego pod has³em: �Ar-
chiwa w zrastaj¹cej siê Europie�. Czê�æ druga dokumentuje kolokwium miêdzynarodowe eu-
ropejskich stowarzyszeñ archiwistów nt. Kszta³cenia i doskonalenia archiwalnego w Euro-
pie. W trzeciej ujêto uroczysto�æ doszkalaj¹c¹ dla archiwistów � Archiwa i wystawy historycz-
ne, zorganizowan¹ przez Archiwum Miejskie w Münster i Stowarzyszenie Archiwistów Nie-
mieckich w dniach 10�12 XII 1998 r. W za³¹czniku tego tomu przedstawiono listê referentów
69. zjazdu oraz programy zjazdu, kolokwium i uroczysto�ci doszkalaj¹cej. Opó�nienie w wy-
daniu materia³ów zwi¹zane by³o z zamiarem uwzglêdnienia w tomie nie tylko referatów zjaz-
du archiwistów, lecz równie¿ obu imprez towarzysz¹cych. W rezultacie powsta³ tom licz¹cy
520 ss., uwzglêdniaj¹cy ponad 50 referatów, w tym wielu autorów zagranicznych.

Pierwsze posiedzenie robocze zjazdu po�wiêcone by³o przedstawieniu wydarzeñ historycz-
nych, w tym równie¿ pokojowi westfalskiemu. Posiedzenia sekcji 1 i 2 zajmowa³y siê proble-
mami wspó³pracy w Europie i projektami ponadnarodowymi. Sekcje 3 i 4 zajê³y siê problema-
mi archiwalno-technicznymi i ich przezwyciê¿aniem w poszczególnych krajach Europy. Dru-
gie wspólne posiedzenie robocze traktowa³o o tradycji instytucji ponadnarodowych.
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Decyduj¹ca dla przysz³ego rozwoju archiwistyki europejskiej jest kwestia kszta³cenia i dosko-
nalenia zawodowego. Temu tematowi po�wiêcono kolokwium miêdzynarodowe stowarzyszeñ ar-
chiwistów w Europie. Zaproszono równie¿ referentów z Polski, Czech, Wêgier i S³owenii.

Pierwszy wyst¹pi³ S. W e i n f u r t e r (Uniwersytet w Monachium), reprezentuj¹cy Zwi¹-
zek Historyków Niemiec. Zwróci³ on uwagê na wzajemne relacje i �cis³¹ wspó³zale¿no�æ miê-
dzy zawodem historyka i archiwisty. Stwierdzi³, ¿e droga do badañ historycznych prowadzi
przez zawód archiwisty, a rezultaty naukowe ujawniaj¹ siê szczególnie w dziedzinie badañ
historycznych i pracy edytorskiej. Wskaza³ na kolejn¹ p³aszczyznê wzajemnych relacji archi-
wistyki i historii, w tym ogólnokulturowe zwi¹zki w spo³eczeñstwie. Archiwista i historyk za-
rz¹dzaj¹, ka¿dy na swój sposób, dziedzictwem kulturowym, powstaj¹cym z historii i obaj s¹
w równej mierze �funkcjonariuszami� wspólnej pamiêci, przypomnienia i zapomnienia, bêd¹c
zgodni co do tego, ¿e s¹ zdeterminowani wspó³czesnymi celami i t³umaczeniem znaczeñ. Jak
postêpujemy z nasz¹ przesz³o�ci¹ i ze �wiadectwami naszej przesz³o�ci zale¿y od tego, na czym
bazuje nasza tera�niejszo�æ. Ka¿da spo³eczno�æ stoi przed pytaniem: czego nie chcemy i nie
powinni�my zapomnieæ?, b¹d�, jaka przesz³o�æ powinna byæ reprezentowana w naszej �wia-
domo�ci? Takie pytania okre�laj¹ �kulturê pamiêci� grup spo³ecznych, towarzystw historycz-
nych i odzwierciedlaj¹ to¿samo�æ i samo�wiadomo�æ grup. W tym kontek�cie ujawnia siê pra-
ca historyka, jak równie¿ archiwisty. Referent wskaza³ na nadzwyczajn¹ intensywno�æ zjawisk
�kultury pamiêci� w badaniach historycznych w Niemczech, a tym obszarem by³ tam okres
narodowego socjalizmu. Zwi¹zek Historyków Niemiec stawia sobie za cel odgraniczenie spo-
³eczeñstwa niemieckiego od okresu nazistowskiego w kierunku nowego spo³eczeñstwa post-
modernistycznego. Referent przytoczy³ s³owa innego uczonego niemieckiego: �ciê¿kie zbrod-
nie narodowego socjalizmu okupuj¹ zainteresowania historyczne�. Ten rozwój w najwy¿szej
mierze i w swoich skutkach wp³ywa³ i wp³ywa na pracê historyka i archiwisty. Obaj tkwi¹
w obowi¹zku tego zwi¹zku spo³ecznego z przesz³o�ci¹. Ale istnieje jeszcze drugi kierunek roz-
woju, który w swojej warto�ci byæ mo¿e nie jest wystarczaj¹co podejmowany. Nale¿y �ledziæ
zwi¹zek przyczynowo-skutkowy systemów spo³ecznych i stosowaæ w tym metody spo³eczno-
-historyczne, etnologiczno-historyczne, antropologiczne i kulturowo-historyczne i stawiaæ py-
tania. Chcemy wiedzieæ, jak ludzie tych czasów, pochodz¹cy z ró¿nych krêgów kulturowych,
obcowali ze sob¹, jakimi kierowali siê celami, jak funkcjonowa³a komunikacja ustna czy sym-
boliczna i jakie znaczenie przypisywano rytua³om czy ceremonii. Pytamy o podstawowe wzor-
ce sytuacji historycznych, w jaki sposób mo¿na zrozumieæ i uporz¹dkowaæ ró¿norodno�æ na-
szych czasów. Nale¿y przy tym zwróciæ szczególn¹ uwagê na dwie sprawy: rezultaty podsta-
wowych badañ historycznych powinny bardziej ni¿ dotychczas nale¿eæ do archiwisty, a ponad-
to historycy musz¹ uwzglêdniaæ coraz to nowsze rezultaty prac archiwistów. Bez ogromnych
nak³adów w bibliotekach naukowych, w archiwach i muzeach nie jest mo¿liwe prowadzenie
nowoczesnych badañ historycznych w porównywalnym obszernym uk³adem miêdzynarodo-
wym. Nale¿y podkre�liæ jeszcze jedn¹ kwestiê (trzeci¹), mianowicie nie mo¿na zaniedbywaæ
starszych warstw historii i ich �wiadectw pisanych tak¿e z uwagi na te kierunki rozwojowe,
tkwi¹ce w archiwach. Nowe wkroczenie do historii wymaga od archiwisty, aby historyk móg³
postawiæ pytania i tym samym wymaga to �cis³ego kontaktu miêdzy archiwum i histori¹ i od-
wrotnie.

W. B a r t o s z e w s k i wyg³osi³ referat wprowadzaj¹cy �Polacy, Niemcy, Europa � miê-
dzy histori¹ a przesz³o�ci¹�.

Pierwsze wspólne posiedzenie robocze odby³o siê pod przewodnictwem Franza-Josefa Ja-
kobiego, dyrektora Archiwum Miejskiego w Münster.
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K. R e p g e n (Uniwersytet w Bonn) wyg³osi³ referat Westfalskie uk³ady pokojowe w 1648 r.
i edytorskie udostêpnianie akt i dokumentów.

S. L u n d k v i s t przedstawi³ �ród³a szwedzkie do historii wojny trzydziestoletniej.
Tematem obrad sekcji pierwszej, obraduj¹cej pod przewodnictwem V. R ö d e l a (Gene-

ralne Archiwum Zwi¹zkowe w Karlsruhe), by³a Wspó³praca archiwalna w Europie. Do�wiad-
czenia i projekty ponadregionalne, regionalne i miêdzynarodowe. Obrady poprzedzi³o wyst¹-
pienie Rödela, który stwierdzi³, ¿e stan archiwistyki niemieckiej wci¹¿ zorientowany jest w za-
sadzie na pañstwo niemieckie XIX w. Nieznana jest taka d³uga tradycja na szczeblu narodo-
wym. Zmiany terytorialne w Europie, zw³aszcza w XIX w., doprowadzi³y do przeciêcia zaso-
bów archiwalnych. Wskaza³ na przyk³ad Alzacji. Zakwestionowa³ niefortunn¹, obowi¹zuj¹c¹
do dzisiaj, dziewiêtnastowieczn¹ zasadê ekstradycji archiwaliów. Z tym problemem borykaj¹
siê nie tylko archiwa, le¿¹ce w miejscowo�ciach przygranicznych, lecz tak¿e archiwa po³o¿one
w centrum kraju, posiadaj¹ce zasoby odnosz¹ce siê do zagranicy. Tak¿e w Niemczech znajdu-
je siê wiele zasobów archiwalnych, przewa¿nie rodów szlacheckich, które nierozerwalnie zwi¹-
zane s¹ z histori¹ regionaln¹, niekiedy tak¿e narodow¹. Odniós³ siê do przyk³adu Republiki
Czeskiej, gdzie tam od 1990 r. odnotowano znaczny wzrost korzystaj¹cych z zagranicy. Pro-
wadz¹cy obrady sekcji zwróci³ uwagê tak¿e na drugi aspekt tego problemu, to jest na archiwa
znajduj¹ce siê na terytorium pañstw, które wielokrotnie zosta³y zaatakowane przez Prusy i Rzeszê
Niemieck¹ po 1864 r. Zosta³y tam wytworzone przez administracjê okupacyjn¹, która i tak
zosta³a zlikwidowana w toku dwóch przegranych wojen. Zrekonstruowanie czy edycja w³a�ci-
wych dokumentów archiwalnych jest bezwarunkow¹ przes³ank¹ dla opracowania historyczne-
go, sprzyjaj¹cego poznaniu czy tak¿e wzajemnemu zrozumieniu.

H. K r a j e w s k a (Archiwum PAN w Warszawie) wyg³osi³a referat Miêdzynarodowe pro-
jekty archiwalne w Polsce. Przedstawi³a wybór projektów realizowanych w archiwach w Pol-
sce. Poniewa¿ nie ma listy tych projektów, autorka zrekonstruowa³a j¹ na podstawie relacji
ustnych i pisemnych.

D. P e t e r (Archiwum du Bas-Rhin ze Strasburga, Francja) omówi³ Skutki rozproszenia
�róde³ historycznych na przyk³adzie Alzacji. Autor przedstawi³ �ród³a alzackie w archiwach
i bibliotekach w Niemczech, Francji, Austrii, Szwecji, Monako i Szwajcarii.

B. I n d r a (Archiwum Pañstwowe w Pradze) omówi³ Korzystanie z archiwów w Republi-
ce Czeskiej od 1990 r. przez badaczy zagranicznych. Do�wiadczenia i perspektywy. Zmiany
spo³eczno-polityczne i gospodarcze w Republice Czeskiej spowodowa³y znacz¹ce zmiany
w funkcjonowaniu archiwów pañstwowych. Ka¿de z 8 archiwów pañstwowych, Centralne
Archiwum Pañstwowe i 7 regionalnych archiwów pañstwowych, udziela codziennie przeciêt-
nie 15 odpowiedzi i wyci¹gów z archiwaliów. Do 1998 r. zrealizowano ponad 40 inwestycji
budowlanych w archiwach pañstwowych i powiatowych. Najnowocze�niejszy budynek otrzy-
ma³o Centralne Archiwum Pañstwowe i Regionalne w Pradze. W 1992 r. znowelizowano usta-
wê o archiwach. Ma ona szczególne znaczenie dla u¿ytkowników z zagranicy, wobec których
zniesiono ograniczenia w dostêpie do dokumentów i w prawach zostali zrównani z u¿ytkowni-
kami czeskimi. Najwa¿niejsze zmiany w ustawie to: skrócenie terminu ujawniania akt publicz-
nych z 50 do 30 lat i zniesienie artyku³u 12 ustawy z 1974 r. Art. 12 mówi³, i¿ czeskie MSW
mo¿e udzieliæ zgody na korzystanie z archiwów przez badaczy z zagranicy. Zniesienie tego
artyku³u praktycznie zlikwidowa³o mo¿liwo�æ nadzorowania obcokrajowców przez czeskie
s³u¿by specjalne. Dalsze zmiany wprowadzone w ustawie archiwalnej Czech nie ró¿ni¹ siê
niczym od obowi¹zuj¹cych przepisów w pozosta³ych pañstwach zachodnioeuropejskich. Ko-
lejnym rodzajem ponadnarodowego u¿ytkowania jest zwiêkszenie op³aty za kwerendy pisem-
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ne. Zadania te realizuje Towarzystwo �Archivex�, a nastêpnie pracownicy czeskich archiwów
pañstwowych. 8 archiwów pañstwowych przeprowadzi³o od 1992 r. do po³owy 1998 r. 85 256
poszukiwañ. Odnotowano tendencjê wzrostow¹. W Czechach poszukiwania dla u¿ytkowni-
ków realizuj¹ zarówno firmy czeskie, jak i zagraniczne. Wp³ywy finansowe z op³at za przepro-
wadzanie kwerend zwróci³y uwagê urzêdników, którzy dostrzegli w archiwach �ród³o docho-
dów. Od 1990 r. odnotowano w Czechach wzrost liczby u¿ytkowników zagranicznych. W la-
tach 1992�1997 odnotowano wzrost o 29%. W 1997 r. by³o to 1471 osób. Przed 1990 r. pobyt
u¿ytkownika zagranicznego wynosi³ przeciêtnie jeden dzieñ, a po 1990 r. wzrós³ do trzech dni.
W 8 archiwach pañstwowych zarejestrowano w latach 1992�1998 6,7 tys. u¿ytkowników za-
granicznych, co oznacza, ¿e na ³¹cznie 33 tys. u¿ytkowników co pi¹ty pochodzi³ z zagranicy.
Oko³o 2/3 korzystaj¹cych opracowuje dzieje w³asnych rodzin, wzglêdnie prowadzi studia ge-
nealogiczne. Najwiêksza grupa u¿ytkowników pochodzi z RFN, USA, Francji, Austrii, Au-
stralii, RPA. S¹ to kraje, w których znajduje siê du¿a diaspora czeska. W�ród u¿ytkowników
archiwów znaczn¹ grupê stanowi¹ pracownicy nauki, naturalnie historycy. Nale¿y podkre�liæ,
¿e czeskie archiwa ponios³y niewielkie straty wojenne, a ich zasoby zaliczane s¹ do najbardziej
obszernych i prawie w pe³ni zachowanych w Europie. W ostatnich latach przedmiotem inten-
sywnych badañ sta³y siê archiwa czeskich rodów szlacheckich. Jednym z g³ównych proble-
mów, jakie wynikaj¹ w kontaktach z u¿ytkownikami zagranicznymi, jest norma kopii ograni-
czona do 100 sztuk. Referent wyrazi³ pogl¹d, ¿e kopie sta³y siê przedmiotem komercji ze stro-
ny zamawiaj¹cych. Istniej¹ powa¿ne podejrzenia, ¿e powsta³y prywatne �archiwa kopii�.

R. O p s o m m e r (Archiwum Miejskie w Ypern, Belgia) przedstawi³ Mo¿liwo�ci miê-
dzynarodowe ma³ego archiwum miejskiego na przyk³adzie Archiwum Miejskiego w Ypern, któ-
re poza zadaniami statutowymi wspiera badania naukowe, utrzymuje kontakty naukowe oraz
uczestniczy w ¿yciu kulturalnym miasta, mimo i¿ zatrudnia tylko 3 osoby.

Obrady w sekcji drugiej skupi³y siê na tematyce Opracowania i edycji �róde³ archiwalnych
we wspó³pracy miêdzynarodowej. Obradom przewodniczy³ R. K r e t z s c h m a r (G³ówne
Archiwum Pañstwowe w Stuttgarcie).

W. S t e i n (G³ówne Archiwum Pañstwowe w Koblencji) wyg³osi³ referat Obce zwiercia-
d³o. Kwestia niemiecka we francuskich archiwach centralnych. Stwierdzi³, i¿ inwentaryzacja
i publikowanie germaników, znajduj¹cych siê w archiwach francuskich i bibliotekach, mia³o
miejsce ju¿ podczas II wojny �wiatowej. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych powsta³y 2 projekty
inwentarzy o �ród³ach francuskich odnosz¹cych siê do Niemiec.

D. H e c k m a n n (Tajne Archiwum Pañstwowe Dziedzictwa Pruskiego w Berlinie) sku-
pi³ siê na Edycji ksi¹g urzêdowych i rachunków z okresu pó�nego �redniowiecza, wydanej przez
autorów polskich i niemieckich po 1945 r. Przedstawi³ bibliografiê ksi¹g miejskich z Prus
Wschodnich, wydan¹ przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Uniwersytet Miko³aja Koper-
nika w Toruniu. Wskaza³ na bariery jêzykowe w wydawaniu �róde³, zw³aszcza w znajomo�ci
dialektów: dolnopruskiego i górnopruskiego. Autor krytycznie wypowiedzia³ siê o polskich
zasadach edytorskich. Jednak nie wyrazi³ zdziwienia, ¿e edycje polskie wykazuj¹ wiele s³abo-
�ci, zw³aszcza ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszo�æ badaczy polskich mniej lub bardziej stosuje siê do
Instrukcji wydawniczej dla pisanych �róde³ historycznych do po³owy XVI w., opublikowanej w 1957 r.
przez Adama Wolfa (�Studia �ród³oznawcze�, t. 1, 1957, s. 155�181). Autor postulowa³, aby przed
wydaniem teksty by³y oddawane do przejrzenia do�wiadczonym specjalistom niemieckim.

J. S c h w i p p e l (Uniwersytet w Pradze) przedstawi³ Pozainwentarzowe pomoce archi-
walne do historii nauki. Mo¿liwo�ci wspó³pracy �rodkowoeuropejskiej. Autor wskaza³ na kon-
kretne mo¿liwo�ci wspó³pracy w wydawaniu pomocy archiwalnych z perspektywy czeskiej.
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W archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej znajduje siê ponad 260 spu�cizn, zawieraj¹-
cych czêsto korespondencjê z zagranicznymi naukowcami. W 2006 r. przypadaæ bêdzie 200. rocz-
nica utworzenia Praskiego Instytutu Politechnicznego, który w 1879 r. podzielono na Cesarsko-
-Królewsk¹ Niemieck¹ Politechnikê i Politechnikê Czesk¹. Bêdzie to dobra okazja do opracowa-
nia dziejów tych szkó³. Zwróci³ uwagê na podjêcie wysi³ków w celu opracowania nowego prze-
wodnika w Czechach o zasobie odnosz¹cym siê do historii Niemców czeskich i sudeckich.

P. H o m i g m a n n (Centralne Archiwum Badania Historii ¯ydów w Niemczech w Heidel-
bergu) przedstawi³ Niepañstwowe archiwalia regionu nadgranicznego na przyk³adzie zbioru archi-
walnego Towarzystwa Historii Izraelitów w Alzacji-Lotaryngii. Wskaza³ na potrzebê gromadzenia
judaików z Europy �rodkowowschodniej w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej z Centralnym
Archiwum Badania Historii ¯ydów w Niemczech, utworzonym w 1987 r. w Heidelbergu.

Sekcja trzecia skupi³a swoje obrady na problematyce Restauracji i konserwacji, zasadach,
metodach i projektach w porównaniu europejskim. Obradom przewodniczy³ Ch. J. D r ü p p e l
(Archiwum Powiatowe w Esslingen).

R. K i e ß l i n g z Münster wyg³osi³ referat nt. Naturalnej klimatyzacji w budynkach ar-
chiwalnych na przyk³adzie nowego gmachu Urzêdu Archiwalnego Westfalii w Münster. Przed-
stawi³ modelowy plan magazynów w rozwi¹zaniu problemów klimatyzacji wg przyk³adu ko-
loñskiego. Zak³ada on, ¿e klimatyzacja w magazynach regulowana jest samoczynnie poprzez
odpowiednie rozwi¹zania budowlane, za� ogrzewanie wzglêdnie regulacja czy och³adzanie
maj¹ jedynie funkcjê uzupe³niaj¹c¹.

B. W i s c h h o e f e r w referacie Metoda Kassel dla stabilizacji klimatyzacyjnej w magazy-
nach archiwalnych � od systemu rzymskiego do europejskiej koncepcji archiwum przedstawi³a now¹
koncepcjê klimatyzacji na przyk³adzie budynku archiwum ko�cielnego w Kassel. Podstaw¹ jest mur
z pe³nej ceg³y o grubo�ci 49 cm, który nad powierzchni¹ ziemi wyposa¿ony jest w tynk mineralny.

A. Haberditzl zaprezentowa³a Oczyszczanie za specjaln¹ cenê � kto przejmie koszty za utrzy-
manie zasobu archiwalnego. Autorka zwróci³a uwagê na problematykê wykonywania kon-
serwacji w warunkach coraz mniejszych nak³adów finansowych na ten cel.

J. W. H o f e n k  d e  G r a a f (Amsterdam) przedstawi³a referat nt. Normy jako pomoc
dla zakupu materia³u pakunkowego. Normy jako�ciowe Instytutu Kolekcji Holandii dla archi-
wów, bibliotek i muzeów. Omówi³a plan �Delta�, maj¹cy na celu zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego Holandii. Jest on ukierunkowany na tzw. pasywn¹ konserwacjê obiektów � nie tylko
muzealnych, ale tak¿e zasobów archiwalnych, ksi¹¿ek, obiektów archeologicznych i pomni-
ków zaliczanych do dziedzictwa kulturowego.

A. B r a n d t - G r a u (Ministerstwo Kultury i Komunikacji Francji) przedstawi³a Pro-
blemy badawcze Unii Europejskiej w dziedzinie konserwacji dóbr archiwalnych i bibliotecz-
nych. Autorka zaprezentowa³a bie¿¹ce programy biblioteczne UE: BAMBI, EROMM (mikro-
filmowanie dokumentów), NEDLIB (stworzenie infrastruktury do budowy europejskiej biblio-
teki wirtualnej), JUKEBOX (stworzenie dostêpu on-line do dokumentów audiowizualnych).
Omówi³a ponadto funkcjonuj¹ce w UE projekty w dziedzinie konserwacji zasobu archiwalne-
go i bibliotecznego oraz ramowe programy badañ i rozwoju technologicznego.

Sekcja czwarta zajê³a siê Mikrofilmowaniem, digitalizacj¹: ustaleniami, metodami i pro-
jektami w porównaniu europejskim, czyli stosowaniem technik komputerowych w archiwisty-
ce. Zaprezentowano ró¿norodne aspekty pozyskiwania, opracowania i prezentacji informacji
w wersji elektronicznej. H. W e b e r (Dyrekcja Archiwum Krajowego Badenii�Wirtembergii
w Stuttgarcie) zaprezentowa³ Elektroniczne formy konwersji zasobu archiwalnego � atrakcyj-
ne u¿ytkowanie, problematyczne utrzymanie. Stwierdzi³, ¿e je¿eli archiwa u¿ytkuj¹ nowocze-
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sn¹ technikê informacyjn¹, uporaæ siê musz¹ z kolejnym paradoksem. Z jednej strony technika
ta rozwi¹zuje ró¿norodne problemy, ale z drugiej stwarza tak¿e nowe. Si³a elektronicznej tech-
niki informacji tkwi w opracowaniu, przetwarzaniu i powi¹zaniu mnóstwa informacji.

M. B a l c k - V e l d t r u p (G³ówne Archiwum Pañstwowe Pó³nocnej Westfalii,
Düsseldorfu) przedstawi³ Przewodnik on-line. Nowe perspektywy dla ewidencji i korzystania.
Referent zanalizowa³ nowe mo¿liwo�ci, jakie stwarza Internet w dostêpie do ró¿nego typu
informacji. W tym tkwi tak¿e du¿a szansa dla archiwów. Istniej¹ nadzieje na doprowadzenie do
zredukowania zapytañ, gdy¿ s¹dzi siê, ¿e u¿ytkownik sam rozwi¹¿e wiele problemów z dotar-
ciem do �róde³ archiwalnych. Autor zaprezentowa³ stronê techniczn¹ utworzenia bazy danych
na przyk³adzie programu MIDOS 95. Jest to obecnie jedyna mo¿liwo�æ automatycznego gene-
rowania przewodników archiwalnych do sieci internetowej. Prototyp ten stosowany jest ju¿ od
kilku lat w USA i Wielkiej Brytanii. Na jego bazie utworzono Encoded Archival Descripton
(EAD) � zakodowany zapis archiwalny. Jest to system, dziêki któremu istniej¹ce przewodniki
mog¹ byæ przekazywane do Internetu poprzez ujednolicone kodowanie.

Na drugim wspólnym posiedzeniu podjêto temat Zabezpieczenia zasobów w instytucjach
miêdzynarodowych. Sposoby pracy � zespo³y � korzystanie. L. M i k o l e t z k y (Austriackie
Archiwum Pañstwowe w Wiedniu) zaprezentowa³ Archiwum Habsburgów � wczesnonowo¿yt-
ne centralne archiwum miêdzynarodowe.

U.-M. R u s e r (Genewa) zaprezentowa³a Archiwum Ligi Narodów.
H. O t t e (Krajowe Archiwum Ko�cielne w Hanowerze) przedstawi³ Archiwum Luterañ-

skiego Zwi¹zku �wiatowego, powsta³ego w 1947 r.
B. H. B a y e r l e i n (Uniwersytet w Kolonii) zaprezentowa³ Archiwum Kominternu w Mo-

skwie i projekt Komintern Rady Europy, Rosarchiv i Miêdzynarodowej Rady Archiwów. Pod
przewodnictwem MRA i Pañstwowej S³u¿by Archiwalnej Federacji Rosyjskiej oraz kilku eu-
ropejskich organizacji archiwalnych realizowany jest od 1997 r. miêdzynarodowy projekt elek-
tronicznego ewidencjonowania archiwum Kominternu. Archiwi�ci i historycy wspólnie pracu-
j¹ w Miêdzynarodowym Komitecie ds. Komputeryzacji Kominternu (ICOMKA), który koor-
dynuje ich dzia³alno�æ. Archiwum Kominternu liczy ³¹cznie 61 zespo³ów (495 inwentarzy),
202 674 j.a., w tym 91 251 teczek akt personalnych. Zasób Kominternu stanowi spu�ciznê
wielu partii komunistycznych, zwi¹zków zawodowych i innych organizacji z ponad 60 krajów.
Akta s¹ spisane w ponad 90 jêzykach. Szacuje siê, ¿e archiwum liczy ok. 10�12 mln kart, co
stanowi 12�15 km akt. 7 VI 1996 r. pod patronatem RE podpisano w Moskwie ramowe poro-
zumienie miêdzy Pañstwow¹ S³u¿b¹ Archiwaln¹ Federacji Rosyjskiej i MRA w sprawie opra-
cowania zasobu archiwum Kominternu. Porozumienie przewiduje stworzenie banku danych
o ca³o�ci zbiorów archiwum Kominternu i skopiowanie czê�ci zasobu tego archiwum. Projekt
wszed³ w fazê realizacji pó�nym latem 1997 r. Dot¹d kosztowa³ 1200 tys. dolarów.

I. D e s e r n o (Szwajcaria) przedstawi³a Archiwum Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchod�-
ców, urzêdu utworzonego w 1950 r.

W pierwszym dniu obrad, 30 IX 1998 r., odby³o siê Forum podwy¿szonego szczebla. Barie-
ra A 13, po�wiêcone perspektywicznemu kszta³ceniu archiwistów w RFN. Forum zajê³o siê
tak¿e mo¿liwo�ciami poprawy szans zawodowych archiwistów dyplomowanych (szczebel
podwy¿szony s³u¿by archiwalnej). Archiwi�ci dyplomowani w wielu krajach zwi¹zkowych
(landach) RFN, z uwagi na ograniczenia bud¿etowe, nie maj¹ szansy awansu, czyli uzyskania
statusu urzêdnika pañstwowego, a co siê z tym wi¹¿e, uzyskania wiêkszych zarobków.

A. P f l e g e r (Uniwersytet w Glasgow) zaprezentowa³a Nieograniczone mo¿liwo�ci za-
wodowe i awansu � kszta³cenie archiwistów w Wielkiej Brytanii. Przyk³ad z zagranicy. W Wiel-
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kiej Brytanii nie istniej¹ ró¿nice miêdzy archiwist¹ dyplomowanym a archiwist¹ � pracowni-
kiem naukowym. Tytu³ naukowy nie odgrywa ¿adnej roli w mo¿liwo�ciach awansowania czy
uzyskiwania wiêkszej p³acy. Archiwi�ci pracuj¹cy w archiwach narodowych s¹ wprawdzie urzêd-
nikami, lecz ta klasyfikacja nie jest zwi¹zana z ¿adnymi przywilejami. W Wielkiej Brytanii
corocznie mury uniwersytetów opuszcza 50�60 archiwistów. Ponadto Stowarzyszenie Archi-
wistów oferuje kursy d³ugoterminowe (2�4 lata) dla pracowników archiwów, których ukoñcze-
nie równorzêdne jest z dyplomem akademickim. Przewa¿aj¹ca czê�æ uczestników kursu legi-
tymuje siê pierwszym stopniem. Kszta³cenie archiwistów w Wielkiej Brytanii nie jest ukierun-
kowane przede wszystkim na historiê, lecz na doradztwo w nowoczesnym spo³eczeñstwie in-
formatycznym. Dzia³alno�æ archiwisty ukierunkowana jest na wyszukiwanie korporacyjnych
informacji i najefektywniejsze nimi zarz¹dzanie. To determinuje tre�æ szkolenia archiwistów
w Wielkiej Brytanii, gdzie kwalifikacje dla zawodu archiwisty mo¿na uzyskaæ na ró¿nej dro-
dze i w ka¿dym wieku.

V. S c h o c k e n h o f f (Poczdam) w referacie Przez ucho igielne do raju � szanse awan-
su w podwy¿szonym szczeblu s³u¿by archiwalnej wskaza³ jasno jedyn¹ mo¿liwo�æ awansowa-
nia w pracy w Federalnym Archiwum w Koblencji.

W tomie zaprezentowano tak¿e referaty z miêdzynarodowego kolokwium stowarzyszeñ
archiwistów w Europie, które odby³o siê w ramach zjazdu archiwistów niemieckich. Kolokwium
zajê³o siê problematyk¹ kszta³cenia i doskonalenia archiwistów w Europie oraz jego perspek-
tywami. Zosta³y zaprezentowane narodowe instytucje kszta³cenia archiwistów z Niemiec, S³o-
wenii, Wêgier, Austrii i Polski.

Ponadto w ramach zjazdu zorganizowano szkolenie pn. �Archiwa i wystawy historyczne�.

Jan Bañbor (Warszawa)

�ARCHIVES�. THE JOURNAL OF THE BRITISH RECORD ASSOCIATION, t. 26, Lon-
don 2001, nr 104, ss. 96.

Vanessa M a r s h a l l (Narodowe Biuro Konserwacji), Trudna droga do zarz¹dzania
konserwacj¹. Wprowadzenie do prac Narodowego Biura Konserwacji (A Rough Guide to Pre-
servation Management: Introducing the Work of the National Preservation Office), opisa³a
zasady i cel dzia³ania tej instytucji, powo³anej po przyjêciu raportu opracowanego przez Bi-
bliotekê Uniwersytetu w Cambridge w 1984 r., znanego szerzej jako �Raport Ratcliffe�a�.
W materiale tym zasygnalizowano olbrzymie potrzeby w zakresie konserwacji zasobów bi-
bliotecznych oraz konieczno�æ okre�lenia generalnej polityki w tym zakresie. Raport wskazy-
wa³ tak¿e na brak ustaleñ systemowych w pracach konserwacyjnych, niedobór wykwalifiko-
wanej kadry zdolnej rozpoznawaæ zagro¿enia dla zasobu i prowadzenia zabiegów konserwa-
cyjnych w obliczu stale rosn¹cej ilo�ci obiektów wymagaj¹cych opieki. Narodowa Rada Bi-
blioteczna, której przedstawiono raport, zdecydowa³a o powo³aniu Narodowego Biura Konser-
wacji [National Preservation Office � NPO]. Ustalenia raportu dotyczy³y tylko zasobów biblio-
tecznych. Zorientowano siê jednak, ¿e podobne problemy dotycz¹ tak¿e zasobu archiwalnego,
w wyniku czego poszerzono zakres zainteresowañ NPO. Do 1995 r. rozpoznano, ¿e podstawo-
wym warunkiem uzyskania poprawy stanu ochrony i konserwacji zasobów jest przyjêcie jed-
nolitego scenariusza w skali kraju i okre�lenie priorytetów. St¹d wynik³a te¿ idea dokonania
podzia³u zadañ miêdzy utworzone w ramach NPO podkomitety.
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E. A. N e w, Digital Imaging of British Medieval Seals: Report on a Six-Month Pilot Pro-
ject, zdaje relacjê z pó³rocznego projektu pilota¿owego zrealizowanego w 1999 r. w Public
Record Office. Projekt by³ czê�ci¹ szeroko zakrojonego planu stworzenia brytyjskiego zauto-
matyzowanego katalogu pieczêci, przechowywanych w najwa¿niejszych brytyjskich instytu-
cjach bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych. Kierownikiem projektu jest prof. P.D.A.
Harvey. Z u¿yciem typowego sprzêtu (komputer z procesorem Pentium II, oprogramowania
Adobe Photoshop 5, kamera cyfrowa) wykonano 3137 wizerunków pieczêci opisanych w stwo-
rzonej dla celów projektu bazie danych i zapisano na 108 dyskach CD-ROM. Ostatecznym
wynikiem sta³o siê 120 obrazów w formacie JPEG, dostêpnych obecnie w postaci elektronicz-
nej na stronach Public Record Office. Artyku³ zawiera szczegó³y zastosowanej techniki zapisy-
wania, kompresowania obrazów oraz wykonywania kopii zabezpieczaj¹cych.

S. J. H a r r i s przedstawi³ pochodz¹ce sprzed 1270 r. dokumenty miasta Darlington.
A. M u s s o n (Uniwersytet w Exeter), Creatures of Statue? The Earliest Justice of the

Peace, opisa³ ewolucjê najstarszych s¹dów pokoju. Z kolei R. M. H a i n e s  opublikowa³ 3
odpusty z XIV w., udzielone za naprawê mostów.

E. C o r p przedstawi³ nowe �wiadectwo dotycz¹ce �bezkrwawej rewolucji� 18 XII 1688 r.
(New Evidence Concerning the Flight of the Queen and the Prince of Wales to France in De-
cember 1688. A Recently Discovered Letter of James II), która pozbawi³a w³adzy Jakuba II
Stuarta i wynios³a na tron angielski Wilhelma III Orañskiego i Mariê II Stuart.

R. W i l l i a m s zwraca³ uwagê na kilka zagadnieñ dotycz¹cych dzia³alno�ci s¹dów do-
ra�nych w XVIII w. w Berkshire (Some aspects of Summary Justice in eighteen- century Rural
Berkshire).

M. L o w e, kontynuuj¹c wcze�niej podjêt¹ problematykê, da³ przegl¹d �róde³ archiwal-
nych dotycz¹cych napraw dróg w XIX w. w Devon (Archival Sources for Road Improvment in
Nineteenth-Century Devon).

P. B. G o d f r e y, G. M. D i t c h f i e l d opisali archiwalia ko�cio³a unitariañskiego w Es-
sex Hall (The unitarian Archives at Essex Hall). Ko�ció³ ten, uwa¿any za najbardziej ortodok-
syjn¹ odmianê protestantyzmu, wyodrêbni³ siê z anglikanizmu w XVIII w. Zachowa³y siê mate-
ria³y narodowych, ponadnarodowych i regionalnych struktur tego ko�cio³a, materia³y Generalne-
go Zgromadzenia Baptystów, dokumentacja ró¿nych fundacji i komitetów dobroczynnych i sto-
warzyszeñ edukacyjnych, kongregacji, a tak¿e spu�cizna dra Mortimera Rove, w latach 1929�
�1949 sekretarza Generalnego Zgromadzenia Ko�cio³ów Unitariañskich i Wolnych Chrze�cijan.

W dziale recenzji omówiono: Greater London History Sources, t. 1, The City of London,
London 2000, wyd. Guildhall Library Publications, Greater London Archives, ss. 232. W za-
mierzeniu tom �róde³ historycznych do dziejów Londynu.

Archives of Russia: a Directory and Bibliographic Guide to Holdings in Moscow and
St. Petersburg, oprac. Patricia Grimsted, t. 1�2, wyd. Sharpe, New York 1989, ss. 1600. Prze-
wodnik po zasobach archiwalnych by³ego Zwi¹zku Radzieckiego.

The Acta of Hugh of Wells Bishop of Lincoln 1209�1235 wyd. David M. Smith, Suffolk
2000, wyd. Lincoln Record Society � wydawnictwo �ród³owe, obejmuj¹ce 451 dokumentów
XII i XIII w. wydanych przez biskupa Lincoln w czasie jego rz¹dów diecezj¹.

The Cartulary of Chatteris Abbey, wyd. Claire Breay, wyd. Woodbridge: The Boydell Press
1999, ss. 479+13, 1 mapa. Piêtnastowieczny kartularz klasztoru benedyktynek w Chatteris
w hrabstwie Cambridgeshire.

Maciej Wilmañski (£ód�)
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�ARHIVI�. GLASILO ARHIVSKEGA DRU�TVA IN ARHIVOV SLOVENIJE, r. 23,
Lublana 2000, nr 1, ss. 107, nlb. 1; nr 2, nlb. 10, ss. 294.

�Arhivi� s¹ jednym z kilku s³oweñskich periodyków archiwalnych i ukazuj¹ siê od 1978 r.
Warto wspomnieæ, ¿e omówione numery maj¹ wiêkszy format, zdjêcia w tek�cie, a na ok³adce
fotografiê kolorowych woluminów �Arhivi�, co wydatnie uatrakcyjnia szatê graficzn¹.

N u m e r 1 (2000) przynosi bibliografiê zawarto�ci pierwszych 20 roczników (tj. od 1978 do
1998 r.). Bibliografiê przygotowano w uk³adzie wg dzia³ów czasopisma, zaopatrzono w indek-
sy: autorów, geograficzny i rzeczowy.

N u m e r 2 (2000) rozpoczynaj¹ �Artyku³y i rozprawy�. W�ród nich znajduj¹ siê tak¿e
prace po�wiêcone dziejom ojczystym. B. R a d u l o v i c omówi³ Archiwalia dotycz¹ce ple-
biscytu w Karyntii w archiwach s³oweñskich (s. 1�9).

W. W a d l, Problematyka kosztów w austriackiej s³u¿bie archiwalnej (s. 25�28), zwróci³ uwa-
gê, i¿ w ostatnich latach zmniejsza siê kadra archiwistów i jednocze�nie wystêpuje zjawisko �ra-
cjonalizacji kosztów�. Archiwum Krajowe Karyntii � jako pierwsze w Austrii � doczeka³o siê
ustawy reguluj¹cej jego status i dzia³alno�æ. Ustawodawca postanowi³, ¿e korzystanie z akt jest
bezp³atne, natomiast uzyskanie odpisów lub reprodukcji odp³atne. Pozyskiwanie dochodów w³a-
snych dotyczy wszystkich archiwów austriackich; w szczególnie ciê¿kiej sytuacji znajduj¹ siê
archiwa ko�cielne, gdzie ju¿ dawno wprowadzono op³aty za kwerendy. Podobne dyskusje nad
wprowadzeniem odp³atno�ci tocz¹ siê w Niemczech. Archiwi�ci pracuj¹cy na �rynku informa-
cji� maj¹ nierzadko pozycjê monopolistyczn¹, np. dostêp do akt �redniowiecznych nie jest to¿sa-
my z dostêpem do informacji w nich zawartych, które musz¹ byæ przetworzone przez specja-
listów (umiejêtno�ci paleograficzne, t³umaczenie itd.). Dotyczy to tak¿e danych do badañ nauko-
wych, dlatego instytucje badawcze powinny uwzglêdniaæ koszty finansowania archiwistów. In-
nym problemem jest ustalenie proporcji miêdzy wydatkami osobowymi i innymi.

M. K o � i r, Urz¹d registratury krajowej i archiwum stanowego od ustanowienia registra-
tora w XVI w. do reform administracyjnych Marii Teresy (s. 29�39), omówi³ dzieje tych insty-
tucji. Chocia¿ pocz¹tki prowadzenia protoko³ów registratury przypadaj¹ na 1509 r., to pierw-
szy registrator zosta³ ustanowiony dopiero w 1586 r.

S. S e r � e omówi³ Pocz¹tki szkolnictwa zawodowego w Krainie w latach 1750�1850
(s. 41�45), a J. M e l i k  Wprowadzenie prokuratury po 1848 (s. 47�51).

M. J e r a j, na podstawie ró¿nych archiwaliów (m.in. spu�cizn), scharakteryzowa³ S³oweñ-
skie stowarzyszenia kobiece pomiêdzy wojnami (1918�1941) (s. 53�61). Z kolei T. T. D a k i æ
zanalizowa³ stan bezrobocia w Prowincji Lublañskiej (czê�æ S³owenii pod okupacj¹ w³osk¹)
w latach 1941�1943 (s. 63�74), a N. G l a � a r omówi³ S³oweñskie i zwi¹zkowe konferencje
turystyczne w latach 1945-1949 (s. 75�82).

J. K o p a è, System pañstwowy i przemiany terytorialno-administracyjne w S³owenii w la-
tach 1945�1963 (s. 83�106), zaj¹³ siê histori¹ ustroju. I. S t r n a d omówi³ dzieje S³oweñskie-
go filmu animowanego (s. 107�116) od 1896 r.

O. P i v k przedstawi³ Drugie wydanie ogólnych miêdzynarodowych standardów opisu archi-
walnego (s. 117�128). Artyku³ zawiera t³umaczenie oraz komentarz dokumentu General internatio-
nal standard archival description przyjêtego na Miêdzynarodowym Kongresie Archiwalnym w Se-
willi w 2000 r. W porównaniu z pierwsz¹ redakcj¹ z 1994 r. obecne wydanie odwo³uje siê do do-
�wiadczeñ wiêkszej liczby krajów. Uleg³y tak¿e zmianie has³a wprowadzone do s³ownika, bêd¹ce-
go pierwsz¹ czê�ci¹ standardu. Kolejne przynosz¹ wskazówki sporz¹dzania wielostopniowego opi-
su archiwalnego stanowi¹cego istotê standardu. Zalecono przechodzenie od ogó³u do szczegó³u
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i wykazywanie wiêzi pomiêdzy jednostkami o ni¿szym i wy¿szym stopniu uogólnienia. Podobnie
przy opisie archiwaliów wskazane jest zaznaczanie ich powi¹zañ z innymi materia³ami archiwalny-
mi. Opis winien zawieraæ informacje o brakuj¹cych archiwaliach, potrzebnych do uzupe³nienia ist-
niej¹cych dokumentów. Za³¹czone przyk³ady przedstawiaj¹ sposób przeprowadzania opisu, powi¹-
zania pomiêdzy dokumentami i ich archiwotwórcami oraz podzia³y zespo³u archiwalnego.

B. H i m m e l r e i c h, Podstawy prowadzenia akt w komitetach okrêgowych i gminnych
Komunistycznej Partii S³owenii i Zwi¹zku Komunistów S³owenii w latach 1945�1989 (s. 129�
�131), zanalizowa³ stosowane systemy kancelaryjne. Do 1959 r. akta wpisywano do protoko³u
zaopatrzonego w indeksy (od 1948 r.). W 1959 r. sekretariat KC wyda³ wytyczne prowadzenia
akt. Wprowadzono wówczas znaki kancelaryjne odpowiadaj¹ce schematowi organizacyjnemu
oraz wykaz akt. Zastosowany system zmodyfikowano w 1964 i 1982 r., natomiast w 1983 r.
wprowadzono nowy schemat organizacyjny i nowe znaki kancelaryjne. Komitety przekazywa-
³y swoje akta po dwóch lub trzech latach do Archiwum Historycznego Zwi¹zku Komunistów
S³owenii, które po 1993 r. zosta³o przejête przez Archiwum Republiki S³owenii.

L. P l a n i n c omówi³ Konserwacjê mapy �Karta Italia Fisica� (s. 133�139). Mapa
przedstawia W³ochy i jej s¹siadów w okresie miêdzywojennym, a g³ówn¹ trudno�æ w prowa-
dzeniu zabiegów konserwatorskich sprawia³y du¿e rozmiary obiektu.

B. G o l e c przedstawi³ Dzieje urzêdowego jêzyka s³oweñskiego w XVII w. (s. 141�154).
Z. B o n i n zaj¹³ siê Statutem konfraternii �w. Andrzeja w Koperze z 1576 r. (s. 155�160).
M. I l i c h opisa³ Spu�ciznê doktora Franca Simonièa (s. 161�164), ¿yj¹cego w latach

1847�1919 wybitnego s³oweñskiego bibliografa i slawisty, którego spu�cizna rozproszona jest
po ró¿nych archiwach i bibliotekach.

B. B a l k o v e c, Archiwalia Rady Narodowej S³oweñców, Chorwatów i Serbów
w Chorwackim Archiwum Pañstwowym w Zagrzebiu (s. 165�167), omówi³ wa¿ne materia³y
dotycz¹ce pocz¹tków kszta³towania siê pañstwowo�ci jugos³owiañskiej po I wojnie �wiatowej.
Inwentarz archiwalny zespo³u zosta³ wydany drukiem w 1993 r.

I. Z a j c  C i z e l j, Archiwalia o zapobieganiu i leczeniu w�cieklizny (s. 169�176), wy-
korzystuj¹c zasób archiwum w Celju, zbada³ historiê walki z chorob¹ od koñca XVIII w. do lat
dwudziestych XX w.

A. Z a d n i k a r scharakteryzowa³ Spu�ciznê Ojca Modesta Golie OT (s. 177�179), za-
konnika krzy¿ackiego, historyka i archiwisty zmar³ego w 1969 r.

L. D o r n i k  � u b e l j zda³a relacjê z obrad VI Miêdzynarodowej Konferencji Archi-
walnej z cyklu �Colloquia Jerzy Skowronek dedicata� po�wiêconej archiwom dawnych orga-
nizacji miêdzynarodowych pañstw Europy �rodkowowschodniej, która odby³a siê w Warsza-
wie w dniach 13�14 X 2000 r.

Piotr Bering (Poznañ)

�ARCHIVUM�. INTERNATIONAL REVIEW OF ARCHIVES PUBLISHED BY INTER-
NATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, t. 44, München�New Providence�London�Paris 1999;
t. 45, 2000.

T o m 44 (1999) zosta³ po�wiêcony podstawowym problemom archiwalnym w krajach roz-
wijaj¹cych siê: Haiti, Senegalu, Wyspach Zielonego Przyl¹dka, Gambii, Zimbabwe, Sri Lance,
Chinach, Brazylii, Kolumbii, Albanii i Kirgizji. W zwi¹zku z tym otrzyma³ tytu³ Basic Archival
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Problems: Strategies for Development. Przeprowadzono ankietê, uk³adaj¹c pytania w 4 grupy
tematyczne. Pierwsza z nich dotyczy³a zasad i metod gromadzenia. Pytano o: 1) relacje pomiê-
dzy archiwami a administracj¹ pañstwow¹ i samorz¹dow¹ oraz sektorem prywatnym; 2) przeka-
zywanie, 3) kwalifikacja i brakowanie akt. Druga grupa problemów dotyczy³a zabezpieczenia
i konserwacji archiwaliów: 1) budownictwo, 2) wyposa¿enie archiwów, 3) mikrofilmowanie i in-
ne formy reprografii, 4) konserwacja. Trzecia grupa problemów dotyczy³a udostêpniania: 1) kla-
syfikacja i inwentaryzacja akt, 2) regulacje prawne, 3) relacje z u¿ytkownikami. Czwarta grupa
problemów okre�lona jako generalna skupi³a siê na nastêpuj¹cych kwestiach: 1) informatyzacji,
2) archiwach specjalistycznych (g³ównie archiwach gromadz¹cych dokumentacjê pozaaktow¹),
3) dostêpie do informacji archiwalnej (pytano równie¿ o grupê profesjonaln¹ tworz¹c¹ informa-
cjê oraz kontakty miêdzynarodowe), 4) kwestiach finansowania dzia³alno�ci archiwalnej oraz
kadry archiwalnej. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi sformu³owano tezy generalne doty-
cz¹ce sytuacji archiwów w krajach rozwijaj¹cych siê wskazuj¹c, i¿ sytuacja i rozwój archiwów
warunkowane s¹ nastêpuj¹cymi czynnikami: 1) sytuacj¹ polityczno-prawn¹ w danym kraju oraz
�wiadomo�ci¹ elit rz¹dz¹cych, 2) organizacj¹ systemu administrowania i usytuowaniem w nim
sieci archiwalnej, które wywiera istotny wp³yw na relacje archiwa � administracja pañstwowa,
samorz¹dowa i instytucje prywatne, 3) sytuacj¹ finansow¹. Ta ostatnia najczê�ciej trudna w kra-
jach rozwijaj¹cych siê dzia³a limituj¹co na funkcjonowanie archiwów. Tom uzupe³ni³y teksty
po�wiêcone archiwom w: Tunezji, Belize, Kostaryce, Erytrei, Jemenie, Japonii, Kenii, Ugandzie,
Wietnamie, Burkina-Faso, Singapurze oraz innych krajach afrykañskich i azjatyckich.

W podsumowaniu stwierdzono, i¿ problemami priorytetowymi w pañstwach rozwijaj¹cych
siê s¹: 1) potrzeba regulacji prawnej, w tym przyjêcie prawa archiwalnego; 2) szkolenie teore-
tyczne z zakresu archiwistyki kadry kierowniczej i personelu archiwów; 3) potrzeba dobrego,
fizycznego zabezpieczenia zbiorów poprzez odpowiednie konstrukcje budowlane; 4) koniecz-
no�æ miêdzynarodowej wymiany do�wiadczeñ.

Tom koñcz¹ zestawienia: komórek zajmuj¹cych siê bibliografi¹ w instytucjach archiwal-
nych, bibliografii dotycz¹cej zarz¹dzania dokumentacj¹, czasopism archiwalnych, archiwal-
nych stron w Internecie.

Tytu³ t o m u 45 (2000) brzmi: The Profile of the Archivist: Promotion of Awareness i za-
wiera zapis kolejnych dyskusji na ³amach �wiatowych czasopism archiwalnych po�wiêconych
profesji archiwisty.

Zawarte w nim zosta³y nastêpuj¹ce zagadnienia: 1) model archiwisty w za³o¿eniach pro-
gramowych specjalizacji archiwalnej na uczelniach, 2) model archiwisty w teoriach i praktyce,
3) model archiwisty w kontek�cie praw obywatelskich, 4) archiwi�ci i badania naukowe � ar-
chiwi�ci i historycy, 5) archiwi�ci i �wiat kultury.

W artykule Julesa V e r h e l s t a i Franka S c h e e l i n g s a, La formation archivistique
�traditionnelle� en Europe, dokonano prezentacji tradycyjnego systemu edukacji archiwalnej
realizowanego w wielu krajach europejskich. Omówiono nastêpuj¹ce problemy, opieraj¹c siê
na ankietach rozes³anych ró¿nym uczelniom, w tym tak¿e najbardziej renomowanej polskiej
szkole archiwistyki � Uniwersytetowi Miko³aja Kopernika: organizacyjne usytuowanie archi-
wistyki w strukturze uczelni, zwi¹zki archiwistyki z histori¹, relacje z naukami pomocniczymi
historii, zwi¹zki archiwistyki z innymi naukami, m.in. prawnymi, organizacji i zarz¹dzania,
informatyk¹. Zaprezentowano tak¿e profil specjalizacji archiwalnej w modelu tradycyjnym,
analizuj¹c jego nasycenie ró¿nymi tre�ciami dydaktycznymi.

W artykule Carola C o u t u r e � a i Jocelyne�a M a r t i n e a u � a, La formation en ar-
chivistique et le profil de l�archiviste contemporain, analizowano relacje pomiêdzy modelem
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kszta³cenia archiwistów a wymaganiami stawianymi im w ró¿nych archiwach w kontek�cie
poszukiwania optymalnego wzorca edukacji w tym zakresie. Celem realizacji tak sprecyzowa-
nej problematyki by³o okre�lenie potrzeb na ró¿ne profile archiwalnego kszta³cenia w przy-
sz³o�ci. W wyniku tych poszukiwañ stwierdzono, i¿ archiwista przysz³o�ci nie mo¿e siê ogra-
niczaæ do posiadania tylko jednego profilu wiedzy. Najlepszym rozwi¹zaniem jest kszta³cenie
wszechstronne umo¿liwiaj¹ce dostosowywanie siê do zmieniaj¹cych siê potrzeb i wymagañ.
Na koñcu artyku³u zestawiona zosta³a bibliografia dotycz¹ca kszta³cenia archiwistów.

W artykule Lajosa K ö r m e n d y e g o, Historical Challenges and Archivist�s Responses
Hungary, 1945�2000, zaprezentowano przegl¹d wa¿niejszych problemów z zakresu historii
archiwistyki wêgierskiej.

W artykule Patricka C a d e l l a, Archives and Government at a European Level, omówio-
no zagadnienie aktualnego statusu archiwistyki i archiwisty w ró¿nych krajach europejskich.
Wskazano na nowe wyzwania stoj¹ce przed t¹ dziedzin¹ dzia³alno�ci. Wymieniono w�ród nich
m.in. rozszerzenie krêgu u¿ytkowników, konieczno�æ rozszerzenia zakresu informacji ofero-
wanego przez archiwa, konieczno�æ dostosowania statusu archiwów Europy Wschodniej do
norm obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.

W artykule Diega Chacóna O r t i z a i Letici A r c u e  B r e a, Creación del sistema
archivístico de la Defensa Desarrollo normativo, zaprezentowano problemy dotycz¹ce doku-
mentacji wojskowej na przyk³adzie Hiszpanii. Omówiono przede wszystkim proces wypracowy-
wania i opracowywania normatywów reguluj¹cych postêpowanie z tego rodzaju dokumentacj¹.

W artykule Guido M e l i s a, The repository of memory: the historical evolution of Italy�s
administratives archives, zaprezentowano podstawowe problemy z zakresu historii i organiza-
cji w³oskich archiwów administracyjnych. Podkre�lono przy tym ich rolê w zachowaniu w³o-
skiego dziedzictwa kulturowego.

W artykule Pino A k o t i i, Managing Public Sector Financial Records for Good Govern-
ment in Sub-Sahara Africa, zaprezentowano podstawowe problemy zarz¹dzania dokumentacj¹
finansow¹ w kilku krajach afrykañskich, m.in. Ghanie i Gambii.

W artykule Masisi L e k a u k a u, Serving the Administrator. The Archivist in the New
Millenium, omówiono now¹ umiejêtno�æ i now¹ specjalno�æ archiwaln¹. Wi¹¿e siê ona z pe³-
nieniem przez archiwistê funkcji administratora decyduj¹cego o rozpowszechnianiu i dostar-
czaniu ró¿nego rodzaju informacji.

W artykule Moshe M o s s e k a, Myths, Apologetics and Ethics in Zionist and Israeli Hi-
storiography. The Archival Impact, zaprezentowano rys historyczny historiografii izraelskiej,
wyodrêbniaj¹c nastêpuj¹ce etapy w jej rozwoju: 1. Apologetyczna historiografia inteligencji,
w czasie gdy Palestyna by³a mandatem brytyjskim; 2. Tendencyjna, autohistoriografia subiek-
tywna w czasie dwóch pierwszych dziesiêcioleci istnienia pañstwa Izrael; 3. Historiografia
akademicka okresu trzeciej dekady istnienia pañstwa; 4. Demitologizacja, rewizjonizm, histo-
riografia postsyjonistyczna czwartej dekady; 5. Aktualne, postrewizjonistyczne koncepcje hi-
storiograficzne pi¹tej dekady. Dokonano prezentacji cech charakterystycznych dla ka¿dej z tych
faz rozwojowych.

W artykule Ethel K r i g e r, Redressing Apartheid � Engendered Social Ills a Core Archi-
val Function? Transformation and the Public Archivist in a Post-apartheided South Africa,
zaprezentowano problem konieczno�ci przemian stoj¹cych przed archiwami i archiwistyk¹
spowodowanych obaleniem systemu rz¹dzenia opartego na dominacji jednej rasy nad drug¹
i nienawi�ci rasowej. Upadek tej metody sprawowania w³adzy na³o¿y³ na archiwa w tych kra-
jach wiele nowych obowi¹zków, w tym m.in. konieczno�æ zmian zasad udostêpniania.
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W artykule Floretty R o l l e n i i Paoli M i g l i e t t y, Initiatives to safeguard judicial
archives ant the prospectus for citizens, omówiono kwestie zwi¹zane z digitalizacj¹ zasobu
w³oskich archiwów s¹dowych oraz administracji resortu sprawiedliwo�ci.

W artykule Paoli C a r u c c i, Privacy and historical research in Italy, zaprezentowano prawo-
dawstwo reguluj¹ce ochronê ¿ycia prywatnego oraz jego wp³yw na prowadzone badania historyczne.

W artykule Marcela L a j e u n e s s e � a i Françoisa G r a v e l a, L�utilisation des archi-
ves pour la défense et la promotion des droits du citoyen, przypomniano o zwi¹zku pomiêdzy
prawami obywateli a publiczno�ci¹ archiwów. Podkre�lono, i¿ dostêp do archiwów stanowi
jedn¹ z istotnych gwarancji praw obywateli. W tym kontek�cie szczególnie odpowiedzialna
jest rola archiwisty, a zw³aszcza posiadanych przez niego umiejêtno�ci w zakresie prawid³o-
wej interpretacji praw okre�laj¹cych pozycjê archiwów i zasady udostêpniania.

W artykule znanego archiwisty francuskiego, Jeana F a v i e r a, Les archivistes et recher-
ches, omówiono relacje pomiêdzy archiwistyk¹ a badaniami historycznymi. Wskazano, i¿ z punk-
tu widzenia nauk historycznych archiwistyka jest jedn¹ ze specjalno�ci historycznych, a jej celem
jest pomoc w prawid³owym i szybkim umiejscowieniu interesuj¹cego badacza �ród³a.

Zbli¿on¹ problematykê porusza artyku³ Luciano O s b a t a, A Historian�s Reflections on
the Future of Archives, podkre�laj¹cego swoje czterdziestoletnie do�wiadczenie w pracy w archi-
wach. Jego opinia o tych instytucjach jest negatywna. W artykule zaprezentowano podstawo-
we problemy archiwów w dobie globalizacji i wirtualizacji. Zjawiska te nie sprzyjaj¹ wyko-
rzystaniu w badaniach historycznych �róde³ archiwalnych. Uczeni preferuj¹ ³atwiej dostêpne
�ród³a zgromadzone w bibliotekach i o�rodkach dokumentacji. Z tego te¿ powodu autor pesy-
mistycznie zapatruje siê na przysz³o�æ archiwów.

Refleksje zawarte w dwóch wspomnianych wcze�niej artyku³ach, a dotycz¹ce relacji ar-
chiwistyki i historii, zw³aszcza archiwisty i historyka, rzadko wystêpuj¹ w polskim czasopi-
�miennictwie naukowym.

W artykule Chrisa P i c k f i r d t a (oraz Adriana A i l e s a, Davida L e i t c h a, Iana
W a t t a), Cuckoo in the Nest or Welcome Addition to the Archival Family? The UK Public
Services Quality Group (PSQG) for Archives and Local Studies, omówiono dzia³alno�æ grupy
d¹¿¹cej do poprawy dostêpu do archiwów poprzez opracowanie metod udostêpniania, m.in.
lepsz¹ informacjê o archiwaliach.

W artykule Iaina W a t t a, The Family Record�s Centre: Government Joins � up to serve
the Family History Researcher, zaprezentowano zasady funkcjonowania tej instytucji s³u¿¹cej
prowadzeniu poszukiwañ i badañ genealogicznych.

W artykule Ramona Romero C a b o t a, Los archivos y la difusión cultral: El ámbito de las
exposiciones, omówiono dzia³alno�æ wystawiennicz¹ s³u¿¹c¹ popularyzacji zasobu.

Kwestie wi¹¿¹ce siê z dzia³alno�ci¹ edukacyjn¹ archiwów zosta³y omówione na przyk³a-
dzie W³och, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Po�wiêcono im trzy artyku³y: Francesci C a -
v a r r a n y, Archives and educational activities: Debates and initiatives in the italian archi-
ves, Herberta S c h o t t a, Staatsarchive und Schule in Bayern, Lee Ann P o t t e r, The Natio-
nal Archives Digital Classroom. Tematyka ta, tzn. zarówno rozwa¿ania teoretyczne dotycz¹ce
metod popularyzacji zasobu poprzez wystawy, jak te¿ poprzez prowadzenie dzia³alno�ci edu-
kacyjnej, rzadko wystêpuje na ³amach polskich czasopism archiwalnych i historycznych.
W artyku³ach tych wskazano jednocze�nie na konieczno�æ kszta³cenia umiejêtno�ci tak¿e w tym
zakresie.

Tom po�wiêcony zawodowi archiwisty zawiera wiele problemów, pytañ i wyzwañ stoj¹-
cych przed archiwami i zatrudnionymi w nich lud�mi oraz archiwistyk¹. Rozwa¿ania w nim
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zawarte maj¹ na celu wykszta³cenie postaw aktywnych, twórczych, stanowi¹cych istotny ele-
ment szybkiego i prawid³owego przystosowania siê do zmieniaj¹cej siê ci¹gle rzeczywisto�ci.

Alicja Kulecka (Warszawa)

�COMMA�. INTERNATIONAL JOURNAL ON ARCHIVES, Paris 2001, nr 1�2.

Nowe czasopismo archiwalne, wydawane przez Miêdzynarodow¹ Radê Archiwów, powsta³o
w wyniku po³¹czenia trzech czasopism: �Archivum�, �Janusa� i �Actes� (CITRA). Jego tytu³
wskazywaæ ma na archiwistykê jako teoriê zmuszon¹ do ci¹g³ej oscylacji pomiêdzy przesz³o-
�ci¹ a tera�niejszo�ci¹, kontynuacj¹ i zmianami, refleksj¹ i decyzjami. Wydawcy periodyku
d¹¿¹ do poszukiwania nowych form wypowiedzi w kwestiach archiwalnych. Jednocze�nie chc¹
kontynuowaæ wiele elementów zawartych w poprzednich czasopismach. Jednym z istotnych
celów, jakie stawiaj¹ sobie wydawcy nowego periodyku, jest czêsta wymiana pogl¹dów z jego
czytelnikami. Dwa pierwsze numery zosta³y przes³ane nieodp³atnie cz³onkom MRA. Na razie
nie jest prowadzona prenumerata czasopisma. Dominuj¹c¹ form¹ wypowiedzi jest artyku³.
Artyku³y dotycz¹ ró¿nych kwestii generalnych i szczegó³owych. Z rzadka pojawiaj¹ siê eseje.
Do niektórych artyku³ów do³¹czona jest bibliografia. Przedmowa i wstêp zosta³y opublikowa-
ne w 6 jêzykach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpañskim, rosyjskim, chiñskim i arab-
skim. Równie¿ streszczenia artyku³ów publikowane s¹ w wymienionych jêzykach.

W�ród poruszonych na ³amach czasopisma kwestii generalnych znalaz³y siê m.in.: funk-
cjonowanie podstawowych pojêæ archiwalnych w ró¿nych krajach, okre�lenie podstawowych
problemów stoj¹cych przed archiwistyk¹ u progu trzeciego tysi¹clecia, zagadnienia zwi¹zane
z dokumentacj¹ elektroniczn¹ oraz gospodarcz¹. Poruszono te¿ problemy o charakterze lokal-
nym, m.in. kwestia prawa autorskiego w odniesieniu do materia³ów archiwalnych, archiwa
wobec procesów prywatyzacji. Du¿a grupa artyku³ów zosta³a po�wiêcona archiwom hiszpañ-
skojêzycznym, w tym iberoamerykañskim.

Czasopismo otwiera artyku³ sekretarza generalnego ICA Joana von A l b a d y Archives,
Particles of Memory or More, zawieraj¹cy rozwa¿ania dotycz¹ce funkcjonowania pojêæ, którymi
pos³uguj¹ siê archiwi�ci na ca³ym �wiecie. Wskazano w nim, i¿ s¹ one uwarunkowane ró¿nymi
czynnikami. Wymieniono w�ród nich m.in. aspekt kulturowy oraz dzieje szeroko pojêtej admini-
stracji ró¿nych regionów i krajów, zatem prawa i instytucji funkcjonuj¹cych na jego podstawie.
W kontek�cie tych rozwa¿añ widoczne jest, i¿ stworzenie miêdzynarodowego jêzyka archiwalnego
wymaga prowadzenia aktywnych i wielostronnych form wspó³pracy pomiêdzy archiwistami.

W artykule Jose B. R. F e r n a n d e z a, L�archivistique, les archives et les archivistes
face aux défis du troisiéme millénaire, omówiono podstawowe problemy stoj¹ce przed archiwi-
styk¹ wspó³czesn¹. Za najwa¿niejszy w�ród nich uznano kwestiê wypracowania regu³ postêpo-
wania z dokumentacj¹ elektroniczn¹. Do idei tych nawi¹zuje artyku³ V. H a r r i s a Law, Evi-
dence and Electronic Records: A Strategic Perspective from the Global Periphery. Omówiono
problemy traktowania dokumentacji elektronicznej w tych rejonach �wiata, w których jej wystê-
powanie jest stosunkowo nowe. Okre�lone one zosta³y mianem peryferiów, a zaliczona do nich
zosta³a m.in. Afryka Po³udniowa. Wskazano, i¿ regiony te bêd¹ musia³y wypracowaæ metody
postêpowania z dokumentacj¹ elektroniczn¹ (gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie).

W artykule B. W i l l i a m s a i W. K. W a l l a c h a Documenting South Africa�s Libera-
tion Movements: Engaging the Archives at the University of Fort Hare, zaprezentowano pro-
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blematykê dotycz¹c¹ zabezpieczenia i opracowania dokumentacji ruchów politycznych Afryki
Po³udniowej, m.in. Afrykañskiego Kongresu Narodowego. Wskazano na konieczno�æ wspó³-
pracy w tym zakresie z uniwersytetami amerykañskimi.

Dwa kolejne artyku³y po�wiêcone zosta³y problematyce prawa autorskiego. Pierwszy z nich
G. M. P e t e r s o n a, New Technology and Copyright: the Impact on the Archives, zawiera
krótkie omówienie stosowania zasady ochrony praw autorskich oraz wskazuje, i¿ zastosowa-
nie nowych technologii znacznie utrudnia egzekwowanie zapisów prawa autorskiego. W kon-
kluzji podkre�lono, i¿ istnieje potrzeba wiêkszej restrykcyjno�ci w tej dziedzinie. W artykule
G. S i p i n g a, A Consideration of Copyright Protection in Archival Administration, withe
Relevant Legislation from a Chines Civil Dispute, omówiono zasady ochrony praw autorskich
w Chinach.

Artyku³ L. K ö r m e n d y e g o, Privatisation and Archives, prezentuje zagadnienie regu-
lacji przynale¿no�ci dokumentacji aktowej w procesie prywatyzacji. Wskazuje szczególnie na
kwestie zapisów dotycz¹cych dokumentacji w ustawach prywatyzacyjnych oraz relacji pomiê-
dzy pañstwow¹ administracj¹ archiwaln¹ i archiwami prywatnymi, w tym tak¿e zasad, na któ-
rych archiwalia z zasobu pañstwowego s¹ przekazane instytucjom prywatnym.

Kolejne trzy artyku³y: H. l � H u i l l i e r a, S. D e u t s c h b e i n a, How Mergers Affect
in Management of Corporate Archives, C. St. C l a i r a, Abandonment, Status Quo, or opporu-
nity: Corporate Mergers and Corporate Archives, H. F o d e � a, Mergers: a Historical Review
of Their Effects on Nothern European Archives, po�wiêcone zosta³y problematyce organizacji
archiwów w przypadku po³¹czenia przedsiêbiorstw gospodarczych. Taka fuzja bardzo czêsto
wi¹¿e siê z dylematem wyboru w³a�ciwej organizacji archiwum nowej instytucji. Dotyczy to
zw³aszcza przedsiêbiorstw, które posiadaj¹ du¿e, dobrze zorganizowane archiwa z tradycjami
a zarazem z odmiennymi zasadami funkcjonowania.

Kolejne 11 artyku³ów po�wiêcono archiwom hiszpañskim i iberoamerykañskim: M. C.
A y a i p o m a, La Formación del Archivero en Iberoamérica, J. M. R. B a r r e d o, La For-
mación de los Archiveros en España, una Propuesta pará el Siglo XXI, B. S a l a b a r r i a,
L. F r a d e s, ALA, Asociación Latinoamericana de Archivos: Una Contribucion a la Unidad
Iberoamericana, J. M. J a r d i n, M. O. K. F o n e s c a, Estudios de Usuarios en Archivos: En
Busca de un Estado de la Cuestión, A. V. G. d e  B e n e d i c t i s, La diffusion dans les
archives, M. T. V i d a l, Proyecto de Investigación Sobre Historia de la Policia, Reflexiones
Sobre la Utilización de Fondos Documentales de Carácter Policial desde el Punto de Vista del
Usuario, L. G u z m á n, Les archives latinoaméricaines et leur développement technologique,
D. R. M a n r i q u e, Preservation of Spread of the Documentary and Bibliographie Heritage
of Latin America. Spain and Portugal, J. V i e i r a, Safeguarding Architectural Archives with
Documentary Sources, M. G a r c i a, Terminology and Archival Cooperation, E. C. P a v ó n,
Tratamiento Archivistico de los Fondos Documentales de la Administratión de Justicia en Espa-
ña. Po�wiêcone one zosta³y problemom kszta³cenia archiwistów w Hiszpanii i Ameryce Po³u-
dniowej, dzia³alno�ci stowarzyszeñ zawodowych, programom realizowanym w archiwach,
nowym technologiom w nich stosowanym, dokumentacji architektonicznej, problemom opra-
cowywania archiwaliów hiszpañskiego Ministerstwa Sprawiedliwo�ci.

Wskazaæ nale¿y, i¿ forma wypowiedzi w czasopi�mie nie uleg³a wiêkszej zmianie, podobnie
jak koncepcja, aby w profilu czasopisma umie�ciæ problematykê dotycz¹c¹ wszystkich archi-
wów �wiata. Stanowi wiêc ono po³¹czenie i kontynuacjê dotychczas wydawanych periodyków.

Alicja Kulecka (Warszawa)
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�LA GAZETTE DES ARCHIVES�. REVUE DE L�ASSOCIATION DES ARCHIVSTES
FRANÇAIS, Paris 1998, nr 182�183; 1999, nr 186�187; 2000, nr 188�189.

N u m e r 182�183 (1998) sk³ada siê z dwóch czê�ci. W pierwszej opublikowano materia³y
z seminarium odbytego w Valence w dniach 9�10 X 1997 r. po�wiêconego archiwom administra-
cyjnym, zatytu³owanego �Archiwa i administrowanie�. W tym bloku tematycznym opublikowa-
no osiem artyku³ów po�wiêconych archiwom centralnym, departamentowym i gminnym.

W artykule C. D h é r e n t, Reims. Pourquoi, comment, zaprezentowano koncepcjê orga-
nizacji nowej placówki archiwalnej gromadz¹cej materia³y do historii V Republiki. Ma ona
zostaæ zlokalizowana w Reims. Wybór tej miejscowo�ci budzi kontrowersje. Z jednej strony
przyczyni siê do aktywizacji regionu, z drugiej stanowiæ bêdzie utrudnienia dla prowadzenia
kwerend. Organizatorzy maj¹ jednak nadziejê, i¿ wspó³czesne �rodki techniczne zniweluj¹ trud-
no�ci spowodowane lokalizacj¹.

W artykule A. D r o g u e t a, Aménagement du territoire et archives. L�exemple suédois,
zaprezentowano sieæ archiwów szwedzkich gromadz¹cych dokumentacjê administracyjn¹ in-
stytucji ró¿nego szczebla. Scharakteryzowano równie¿ wyposa¿enie tych archiwów oraz no-
woczesne technologie w nich wykorzystywane.

W artykule P. H e n w o o d a, La politique (?) d�implantation des services d�archives de la
Défense, zaprezentowano organizacjê oraz zasób Archiwum Ministerstwa Obrony sk³adaj¹ce-
go siê z nastêpuj¹cych oddzia³ów (s³u¿b): 1) Armii L¹dowej, 2) Marynarki Wojennej, 3) Lot-
nictwa, 4) ¯andarmerii Wojskowej.

W artykule J. P e r r e t a, Les difficultés de l�intercommunalité culturelle, omówiono
podstawowe za³o¿enia koncepcji integracji miêdzygminnej, czyli integracji kultur lokalnych,
polegaj¹cej na ich prezentacji i popularyzacji. Wskazano tak¿e na mo¿liwo�æ uczestnictwa
w tym procesie archiwów.

Dwa kolejne artyku³y zosta³y po�wiêcone archiwom departamentowym. Nale¿a³y do nich
artyku³y: 1) A. P l a y o u s t, Les annexes des Archives départamentales: synthése d�une
enquéte, 2) I. R a m b a u d, Le pays �Bassée-Montois� problématiques et perspectives.
W pierwszym z nich zaprezentowano filie archiwów departamentowych, ich zasób, sytuacjê
lokalow¹, pomoce archiwalne oraz udostêpnianie. Zawarty w nim zosta³ równie¿ szczegó³owy
spis tych filii. W drugim artykule omówiono program archiwum departamentu Seine-et-Marne
s³u¿¹cy rozwi¹zywaniu problemów archiwalnych w nowo kreowanym regionie Bassée-Montois.

Dwa ostatnie artyku³y tego bloku tematycznego zosta³y po�wiêcone instytucjom miê-
dzygminnym i archiwom miêdzygminnym. By³y to artyku³y: 1) M. T h i b a u l t, Les structu-
res intercommunales: état des lieux; 2) R. C l e y e t - M i c h a u d, Intercommunalité des
archives, archives de l�intercommunalité. Zaprezentowano w nich organizacjê tych instytucji
oraz podstawowe problemy gromadzenia i zabezpieczania ich archiwaliów.

Druga czê�æ tego numeru zosta³a po�wiêcona ró¿nym problemom archiwalnym. Nale¿a³y
do nich: archiwa osobiste i rodzinne, normalizacja opisów archiwalnych, angielskie publikacje
z zakresu archiwistyki, wystawiennictwo archiwalne, archiwa fonograficzne.

W artykule A. D u c r o t, Le classement des archives de personnes et de familles, omówio-
no podstawowe problemy wi¹¿¹ce siê z opracowywaniem archiwów osobistych i rodzinnych.
Nale¿a³y do nich m.in. pojêcie i granice zespo³u, rodzaje zespo³ów, wybór metody porz¹dko-
wania.

Podobna problematyka zaprezentowana zosta³a w artykule A. Brochiera, Papier d�érudits.
Omówiono strukturê tego rodzaju zespo³ów.
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W artykule V. D o o m a, Description et analyse archivistiques ou la nécessité d�une nor-
malisation, omówiono problemy wi¹¿¹ce siê z normalizacj¹ opisu aktotwórcy, jednostki do-
kumentacji oraz indeksacji.

W artykule C. K i t c h n a y a, Les publications archivistiques au Royaume � Uni, zapre-
zentowano brytyjskie publikacje z zakresu archiwistyki. Omówiono dzia³alno�æ wydawnicz¹ Kró-
lewskiej Brytyjskiej Komisji Rêkopisów oraz prowadzony i publikowany przez ni¹ rejestr mate-
ria³ów archiwalnych, a tak¿e publikacje towarzystw naukowych i archiwów, publikacje wydane
z wykorzystaniem nowych technologii, ponadto wydawnictwa instytucji komercyjnych.

W artykule A. R i n c k e n b a c h, Un oeil, des yeux. Bilan d�une premiére année d�expo-
sitions au Centre des archives d�outre mer réformé (juin 1996�juin 1997), omówiono politykê
i program ekspozycji Centrum. Dokonano krótkiej charakterystyki wystaw, u¿ytych �rodków
wystawienniczych, �rodków finansowych, analizy ogl¹dalno�ci wystaw. Na koñcu zamiesz-
czono spis wystaw zawieraj¹cy czas ich trwania, autorów, temat, sposób prezentacji, publicz-
no�æ, wspó³organizatorów, publikacje, nak³ady finansowe.

W artykule S. E i n h o r n - H e i s e r , C. L o r e n t z a, Les archives orales du Centre
des archives de l�occupation française en Allemagne et en Autriche. Bilan deux années de
collecte, omówiono zgromadzone w Centrum Archiwalnym Okupacji Francuskiej w Colmar
zbiory fonograficzne dotycz¹ce francuskich stref okupacyjnych w Niemczech i Austrii.

Numer zamykaj¹ recenzje francuskich, hiszpañskich, w³oskich i angielskich wydawnictw
z zakresu archiwistyki i dyplomatyki.

Numery 186�187 (1999) zosta³y w ca³o�ci po�wiêcone aktom osobowym Les archives du
personnel des grandes entreprises et établissements publics. Zawarte w nich zosta³y materia³y
stanowi¹ce rezultat seminarium Les archives du personnel des grandes entreprises et établisse-
ment publics: un patrimoine essentiel à l�histoire sociale zorganizowanego wspólnie przez Sto-
warzyszenie Historyków Kolei we Francji, Archiwum Narodowe oraz Centrum Gromadzenia
i Badañ Archiwum Narodowego. W trakcie seminarium omówione zosta³y, g³ównie w aspekcie
stanu zachowania, opracowania i przydatno�ci do badañ, archiwa wielkich instytucji zatrudniaj¹-
cych du¿¹ liczbê pracowników: kolei francuskich (SNCF), poczty, paryskiego transportu miej-
skiego, pomocy spo³ecznej i szpitali paryskich, kompanii energetycznych (EDF) i Banku Francji.

Opublikowano 3 artyku³y dotycz¹ce kwestii generalnych odnosz¹cych siê do archiwaliów
personalnych i ich wykorzystania w badaniach naukowych. Na wstêpie umieszczono artyku³
M. L e  R o u x a, Un exemple d�utilisation des dossiers de personnel: les ingénieurs de re-
cherche de Pechiney. Zaprezentowano w nim in¿ynierów jako jedn¹ z grup zawodowych uczest-
nicz¹cych w procesie uprzemys³owienia w �wietle zachowanych akt personalnych. Prowadzo-
ne w tym zakresie badania zosta³y wykorzystane w publikacji o charakterze monograficznym.
Omówiono metodê badania, metodê prowadzenia kwerend oraz mo¿liwo�ci realizacji ró¿nych
tematów badawczych, w tym przede wszystkim socjologicznej charakterystyki prezentowanej
grupy zawodowej.

W artykule S.Schweitzer, Les dossiers de personnel: un outil d�histoire sociale, przedsta-
wiono mo¿liwo�æ wykorzystania akt osobowych do badañ w zakresie historii spo³ecznej.

H. Z u b e r, Le cadre légal et réglementaire de la conservation et de la communication des
dossiers de personnel, omówi³ status prawny oraz zasady zabezpieczania akt personalnych.
Artyku³ zawiera aneksy w postaci aktów prawnych reguluj¹cych postêpowanie z aktami oso-
bowymi oraz zasady ich klasyfikacji i kwalifikacji.

W czê�ci zatytu³owanej Les grandes entreprises �à statut� et l�administration zaprezento-
wano archiwalia kolei francuskich i poczty. Aktom osobowym kolei francuskich (SNCF) po-
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�wiêcone zosta³y 2 artyku³y: J. M. R a t a i  C. M a r c o n i s a. W pierwszym z nich zapre-
zentowano archiwalia SNCF, w drugim natomiast badania prowadzone nad kolejarzami fran-
cuskimi jako grup¹ spo³eczn¹ i zawodow¹ na podstawie akt personalnych.

Archiwaliom poczty francuskiej po�wiêcono a¿ 5 artyku³ów: M. Le Rouxa, M. C a r t i e -
r a, R. N a k o u r i, A. B u r n e l a, C. P é t i l l a t a. Autorzy zaprezentowali historiê poczty
we Francji, tworzone w trakcie jej dzia³alno�ci akta osobowe, stan ich zachowania, wykorzy-
stanie do badañ historycznych oraz archiwalia poczty przechowywane w archiwum przej�cio-
wym w Fontainebleau. Wskazano przy tym, i¿ archiwalia te s¹ rozproszone, niekompletne,
a dokumentacja je tworz¹ca zró¿nicowana.

Czê�æ druga zosta³a zatytu³owana Les grandes entreprises „à statut” (suite). Travaux en
cours et à venir.

Otwiera j¹ charakterystyka akt personalnych paryskiego transportu miejskiego (RATP); na
ten temat napisa³o dwóch autorów: C. M é r o t i   É. F e l l e r. Zobrazowano nastêpuj¹ce
problemy: krótk¹ historiê transportu miejskiego, powstawanie akt personalnych, rodzaje doku-
mentacji, opracowywanie akt oraz ich wykorzystanie w badaniach historycznych.

Teksty S. R i q u i e r a oraz C. C h e v a n d i e r a zosta³y po�wiêcone aktom personal-
nym pracowników szpitali i pomocy spo³ecznej. W artyku³ach tych oraz dyskusji dotycz¹cych
tych akt omówiono rozmaite rodzaje dokumentacji, jakie wystêpuj¹ w tych aktach, oraz mo¿li-
wo�ci ich wykorzystania dla realizacji ró¿nych tematów.

Nastêpne artyku³y (C. F r a n ç o i s i S. C o e u r é) zaprezentowa³y zawarto�æ zespo³ów,
których twórcami by³y instytucje francuskie zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ gazu i elektryczno�ci.
Z kolei C. L e b r u m e n t omówi³ rodzaje dokumentacji personalnej tworzonej przez Bank
Francji. Czê�æ z nich stanowi zasób Archiwum Narodowego w Aix-en-Provence.

W dyskusji, na zakoñczenie seminarium, wskazano na du¿e znaczenie akt osobowych dla
badañ nad histori¹ XIX i XX w. Jednocze�nie podkre�lono, ¿e stanowi¹ one wielki problem ze
wzglêdu na du¿¹ objêto�æ i poszukiwania miejsca na ich przechowywanie. W zwi¹zku z tym
istnieje konieczno�æ wspólnego wypracowania przez historyków i archiwistów zasad postêpo-
wania z t¹ dokumentacj¹, okre�lenie ich warto�ci i wypracowanie metod selekcji. W polskiej
literaturze historycznej i archiwalnej brakuje tak szczegó³owych analiz po�wiêconych aktom
osobowym du¿ych instytucji oraz ich przydatno�ci dla badañ naukowych.

Po³¹czone numery 188�189 (2000) ukaza³y siê pt. Urzêdnicy gminni wobec swojej historii.
Nowe przybli¿enia. Nowe ustalenia. (Le personnel communal face à son histoire. Nouvelles ap-
proches, nouveaux enjeux). Opublikowane teksty pochodzi³y z sympozjum zorganizowanego
wspólnie przez Stowarzyszenie Archiwistów Francuskich (l�Association des archivistes français),
Pañstwowe Centrum Administracji Terytorialnej (Centre national de la fonction publique territo-
riale) i miasto Reims. Odby³o siê ono w dniach 24 i 25 XI 1994 r. Koncepcja zorganizowania
sympozjum wynik³a z faktu, i¿ studia po�wiêcone administracji gminnej s¹ niezwykle rzadkie
i rozproszone, mimo ¿e historia, generalnie, jest dziedzin¹ wiedzy ciesz¹c¹ siê du¿¹ popularno-
�ci¹. Organizatorzy sympozjum dowiedli, i¿ administracja gminna nie wykazuje ¿ywszych zain-
teresowañ swoj¹ przesz³o�ci¹, choæ ta jest bardzo bogata. Celem sympozjum by³a próba udziele-
nia odpowiedzi na kilka pytañ: jakie elementy tej historii nale¿y analizowaæ, dlaczego dzisiaj
powinny byæ przedmiotem zainteresowania, co mog¹ owe analizy wnie�æ do wspó³czesno�ci.
Zorganizowanie sympozjum s³u¿yæ mia³o wymianie pogl¹dów i do�wiadczeñ w zakresie proble-
matyki obejmuj¹cej historiê administracji gminnej w gronie sk³adaj¹cym siê z osób sprawuj¹-
cych funkcje publiczne, prowadz¹cych badania historyczne oraz zajmuj¹cych siê zabezpiecza-
niem i opracowywaniem archiwaliów. W sympozjum uczestniczy³o ok. 200 urzêdników, history-
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ków i archiwistów. Zaprezentowane referaty pos³u¿yæ mia³y ukazaniu ewolucji funkcjonowania
urzêdów administracyjnych najni¿szego szczebla oraz zwi¹zanych z nimi zawodów.

Referaty oraz dyskusja i podsumowanie sympozjum ujête zosta³y w piêciu blokach tema-
tycznych. W pierwszym z nich, Historia ma³o znana � pierwszy stopieñ jej poznania, znalaz³y
siê trzy artyku³y. Autorem pierwszego z nich, Le personnel communal face à son histoire: no-
uvelles approches, nouveaux enjeux, by³ J. D e l a i n e, archiwista miasta Reims. Dokona³
w nim próby podsumowania dotychczasowego dorobku historiografii francuskiej w zakresie
badañ nad urzêdnikami gminnymi. F. M o n n i e r (École pratique des hautes études), L�histo-
ire administrative: bilan et methodes, sprecyzowa³ kr¹g tematów, którymi zajmuj¹ siê history-
cy administracji oraz wyodrêbni³ archiwalia, które stanowi¹ priorytetowe �ród³a w dziedzinie
realizacji tej problematyki. Propozycja kwestionariusza badawczego dotycz¹cego historii ad-
ministracji gminnej zosta³a opracowana na podstawie artyku³ów G. T h u i l l i e r a. Znalaz³y
siê w nim nastêpuj¹ce zagadnienia: kszta³towanie siê formacji urzêdników gminnych, system
rekrutacji tej kategorii urzêdniczej, awanse, zarz¹dzanie urzêdnikami gminnymi, traktowanie,
emerytury, liczebno�æ, zatrudnienie, rodziny urzêdników, ich ¿ycie prywatne, ¿ycie zawodo-
we, proces starzenia siê. W�ród priorytetowych dla tej problematyki archiwaliów wymieniono:
akta personalne, akta instytucji zwi¹zanych z gmin¹, akta kas emerytalnych, archiwa fonogra-
ficzne. W kolejnym artykule, Les resources de l�histoire du personnel communal, A. L e b e l
(archiwistka z miasta Saint Brieuc) omówi³a podstawowe rodzaje �róde³ archiwalnych s³u¿¹-
cych realizacji problematyki dotycz¹cej historii urzêdników zatrudnionych w administracji
gminnej. Poszukiwanie tych �róde³ zosta³o przeprowadzone metod¹ ankietowania. Zapytanie
dotycz¹ce tej kategorii materia³ów zosta³o rozes³ane do 393 archiwów gminnych wymienio-
nych w �Roczniku Generalnej Dyrekcji Archiwów Francuskich�. W wyniku odpowiedzi udzie-
lonych przez archiwa uda³o siê uchwyciæ najwa¿niejsze �ród³a informuj¹ce o urzêdnikach
gminnych. Zaliczono do nich: rozporz¹dzenia gminy, rachunki i bud¿ety, decyzje mera. W XX w.
pojawi³y siê nowe �ród³a do historii urzêdników gminnych. W tym okresie widoczne by³o
równie¿ wiêksze ich zró¿nicowanie. Generalnie �ród³a dotycz¹ce urzêdników gminnych maj¹
charakter masowy, s¹ trudne do interpretacji, gdy¿ zawieraj¹ informacje czê�ciowe, poszcze-
gólne rodzaje �róde³ s¹ ze sob¹ po³¹czone. �ród³a te s¹ czêsto rozproszone.

W kolejnej czê�ci pt. Historia pluralistyczna. Ró¿ne zbli¿enia metodologiczne (Une histo-
ire plurielle Diversité des approches méthodologiques) zamieszczono cztery artyku³y. W pierw-
szym z nich, Pourquoi le CNFPT s’interesse-t-il à l’histoire aujourd’hui?, Colette G r a n d c -
l a u d o n (wyk³adowca Centrum Publicznej Administracji Terytorialnej) omówi³a motywy,
dla których przesz³o�æ sta³a siê przedmiotem zainteresowania placówki przygotowuj¹cej kadry
dla wspó³czesnej administracji terytorialnej. Wskaza³a, i¿ jednym z istotnych powodów by³y
metody i programy kszta³cenia z ró¿nych dziedzin wiedzy. Historia, a zw³aszcza dzieje urzêd-
ników gminnych, dostarczyæ mia³a odpowiedzi na pytania dotycz¹ce roli tej grupy zawodowej
w kreowaniu rozwoju regionalnego i kulturalnego w przesz³o�ci.

W artykule P. M o r i n a, Histoire et culture organisationnelle, omówiono zagadnienia
zwi¹zane z kultur¹ organizacyjn¹. Pojêcie, pod którym rozumie siê przede wszystkim sposób,
system traktowania spraw i ludzi w okre�lonej instytucji.

W kolejnym artykule Catherine L e c o m t e (prof. historii prawa Uniwersytetu w Wersa-
lu), Le personnel communal à la rechreche de son statut, omówi³a historiê poszukiwania statu-
su zawodowego urzêdników gminnych. W ostatnim z tej serii artyku³ów Le regard d�un histo-
rien du social C. P e n n e t i e r (prof. Uniwersytetu Paris IX) omówi³ socjologiczne aspekty
wyodrêbniania siê tej grupy zawodowej.
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Trzeci blok tematyczny nosi tytu³ Postêpowanie historyczne. Do�wiadczenia i dowody
(Démarches historiques Expériences et témoignages). B. B e a u v i c h e  (sekretarz general-
ny miasta Pontalier) w artykule L�histoire comme technique de management podj¹³ problema-
tykê administrowania terytorium przy wykorzystaniu w tym procesie wiedzy o przesz³o�ci.

W artykule Corinne P o r t e (archiwistka miasta Chartres), La collecte des temoignages
oraux à la mairie de Chartres, omówiono kolekcjê �róde³ fonograficznych do historii instytucji
administracyjnych tego miasta i zatrudnionych w nim ludzi. Artyku³ Le personnel communal
dans les communes rurales. L�exemple breton E. J o b e r t a (archiwista gmin Ille i Vilaine)
porusza problematykê wi¹¿¹c¹ siê z grup¹ urzêdników gmin wiejskich.

W artykule Souvenirs d�un anien directeur de services techniques M. l e  B r a z i d e c omó-
wi³ zmiany zachodz¹ce w sprawowaniu funkcji urzêdników gminnych oraz ich uwarunkowania.

Ostatnia seria artyku³ów uzupe³ni³a dyskusjê. Colette G r a n d c l a u d o n wskaza³a na
konieczno�æ dalszego prowadzenia badañ oraz poszukiwania optymalnych metod wykorzysta-
nia bogatego materia³u �ród³owego.

We wszystkich artyku³ach dominowa³a metoda stawiania pytañ, konstruowania bogatego
kwestionariusza badawczego dotycz¹cego ró¿nych zagadnieñ wi¹¿¹cych siê z histori¹ tej gru-
py zawodowej. Widoczne by³o równie¿ d¹¿enie do integracji wokó³ tego problemu ró¿nych
dyscyplin i metod naukowych � historii prawa, historii instytucji, historii spo³ecznej wzboga-
conej o metody i wiedzê socjologiczn¹. Numer ten jest interesuj¹cy, tym bardziej ¿e polskie
badania dotycz¹ce ró¿nych grup zawodowych wytraci³y swoj¹ dynamikê.

Alicja Kulecka (Warszawa)

�JANUS�. REVUE ARCHIVISTIQUE. ARCHIVAL REVIEW. INTERNATIONAL CO-
UNCIL ON ARCHIVES. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, Paris 1999, nr 2.

Specjalny n u m e r 2 (1999) po�wiêcony zosta³ w ca³o�ci archiwom chiñskim. Proble-
matyka ta jest ma³o znana w Europie i na �wiecie, jak równie¿ w Polsce. W du¿ym stopniu
wynika to z faktu, i¿ Chiny � kraj starej cywilizacji, o bogatej tradycji archiwalnej, sta³ siê
cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady Archiwów dopiero w 1980 r.

Numer otwiera krótki wstêp autorstwa Wang G a n g a, przewodnicz¹cego Miêdzynarodo-
wej Rady Archiwów w latach 1996�2000 oraz dyrektora generalnego archiwów pañstwowych
w Chinach. Prezesura Rady i niniejszy tom �Janusa� stanowi¹ po�redni rezultat XIII Miêdzy-
narodowego Kongresu Archiwów w Pekinie w 1996 r. Inicjatorem po�wiêcenia tego tomu
czasopisma archiwom chiñskim by³a Nancy Bartlett, archiwistka z Bentley Historian Library
Uniwersytetu w Michigan zafascynowana d³ug¹, legendarn¹ histori¹ archiwów chiñskich i ocza-
rowana opraw¹, jak¹ zapewni³a obradom Kongresu administracja chiñska. Na ³amach �Janusa�
zaprezentowane zosta³y ró¿ne problemy zgrupowane w 8 blokach tematycznych. Nale¿a³y do
nich: 1. Prawo archiwalne, udostêpnianie, przysz³o�æ archiwów chiñskich, 2. Archiwa miejskie
w Chinach, 3. Archiwa regionalne, archiwa mniejszo�ci narodowych, 4. Edukacja archiwalna,
5. Archiwa i architektura (tu problemy budownictwa archiwalnego), archiwa fotograficzne,
6. Archiwa przemys³owe (tu g³ównie problemy gromadzenia i przechowywania dokumentacji
technicznej), 7. Publikacje archiwalne, 8. Udostêpnianie archiwaliów cudzoziemcom.

W pierwszej grupie tematycznej zosta³o opublikowane chiñskie prawo archiwalne oraz trzy
artyku³y. Prawo archiwalne w Chinach zosta³o uchwalone w 1987 r. Sk³ada siê ono z 6 rozdzia-
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³ów (27 artyku³ów). Reguluje zasady ochrony i przechowywania archiwaliów oraz ich udo-
stêpniania, funkcjonowanie archiwów i administracji archiwalnej. W �wietle zapisów prawa
archiwalia stanowi¹ pañstwowy zasób archiwalny. W trzech artyku³ach tego bloku: Shena Zhen-
gle, przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Archiwistów Chiñskich, The Impact of the Opening
Chinese Archives on China in the Twenty � first Century, Shi M e i d i n g a, dyrektora Archi-
wum Miejskiego w Szanghaju, The Expanding Role of Archives in Social Service, Cultural
Development and the Creation of a Moral Civilization, Shanga P i n g a n a, z Archiwum Chiñ-
skiego Towarzystwa Kosmicznego, The Era of Archiving Bits, omówiono kwestie zwi¹zane
z rozszerzeniem siê krêgu u¿ytkowników archiwów i zakresu udostêpniania, roli archiwów
w rozwoju kulturalnym oraz rewolucj¹ informatyczn¹ i jej konsekwencjami dla archiwów.

W drugim bloku tematycznym opublikowano cztery artyku³y dotycz¹ce archiwów miej-
skich: Wanga S h a o z h o u n g a, Archival Administration in Chinese Municipalities, Zhan-
ga Q i a n a, Archival Records of the Foreign Settlements of Shanghai, Fanga X u, Archival
Work in Beijing, Gao Y a n a, Gangzhou Municipal Archives and Its Academic Research. Za-
prezentowano w nich problematykê dotycz¹c¹ zarz¹dzania archiwami w aglomeracjach oraz
historiê i dzia³alno�æ archiwów w Szanghaju, Pekinie i Kuang-czou.

W trzecim bloku tematycznym znalaz³y siê dwa artyku³y: Zhuo G a, Archives of the Tibe-
tan Autonomous Region, Liu Y u n m i n g a, Documenting the History of Minorities and Eth-
nic Groups: A Comparative Study of China and the U.S. Omówiono w nich funkcjonowanie
archiwum w regionie autonomicznym Tybetu oraz dokonano porównania funkcjonowania ar-
chiwów etnicznych w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

W czwartym bloku tematycznym opublikowano piêæ artyku³ów po�wiêconych ró¿nym for-
mom edukacji archiwalnej w Chinach: Fenga H u i l i n g a, To Foster Professional Independen-
ce in the Convergence of Disciplines: A Consideration of Reform in Archival Education in China,
Su Y u w e n a, Archival Television Courses in China, Yao L e y e�a, Enhancing the Archives
Department of Sichuan Union University Through International Exchange and Cooperation, Gouga
X i a o d o n g i, Upper - Level Correspondence Education and Upper - Level Self - Educational
Examination Systems in the Developing Chinese Archival Profession, Li J i n d o n g a, Archival
Education vs. Archival Carers in China. W Chinach wystêpuj¹ formy szkolenia archiwalnego
charakterystyczne dla krajów o du¿ej powierzchni. Nale¿¹ do nich kursy telewizyjne i kursy ko-
respondencyjne. Podkre�lono, i¿ Chiny dysponuj¹ jedn¹ z najwiêkszych sieci edukacyjnych z za-
kresu archiwistyki zwi¹zan¹ z wydzia³ami historycznymi chiñskich uczelni.

W pi¹tej grupie tematycznej opublikowano dwa artyku³y: Yanga S c h i c h e n g a i Zhou
W e n f a n g a, Ancient Archival Buildings in China, Lai Y i, A Brief History of Photo Archi-
ves in China. W pierwszym z nich zawarto interesuj¹cy zarys budownictwa archiwalnego w ci¹gu
3000 lat. W drugim omówiono historiê fotografii i archiwów fotograficznych w Chinach.

W szóstej grupie tematycznej w artykule Mao Y a o g u a n g a, Archival Administration
of the Three Gorges Project, zaprezentowano sposób zarz¹dzania dokumentacj¹ administracyj-
n¹ i techniczn¹ powstaj¹c¹ w trakcie realizacji projektu regulacji rzeki Jangcy.

W siódmej grupie tematycznej w artykule Fu H u a, The History and Current Status Chi-
na�s Archival Periodicals, zaprezentowano chiñskie czasopisma archiwalne. Prezentacja zosta-
³a uzupe³niona spisem czasopism licz¹cym 29 pozycji. S¹ to czasopisma wydawane przez ad-
ministracjê centraln¹ archiwów chiñskich oraz poszczególnych zarz¹dów prowincji.

W ósmej grupie tematycznej opublikowano dwa artyku³y: Beatrice B a r l e t t, From closed to
Open Doors: A Foreigner�s View of the Qing, Josepha E s h e r i c k a, Chines Archives: The New
Open Door. Zawarte w nich zosta³y do�wiadczenia z pracy tych uczonych w archiwach chiñskich.
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Tom �Janusa� po�wiêcony archiwom i archiwaliom chiñskim zas³uguje na uwagê nie tylko
archiwistów, ale tak¿e historyków zajmuj¹cych siê problemami Dalekiego Wschodu.

 Alicja Kulecka (Warszawa)

�LEVÉLTÁRI SZEMLE�. MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE, r. 49, 1999, nr 1,
ss. 80; 1999, nr 2, ss. 80; r. 50, 2000, nr 1, ss. 80; 2000, nr 2, ss. 80.

Rok 1999 przyniós³ zmiany redakcyjne w g³ównym czasopi�mie archiwalnym na Wêgrzech.
Redakcjê przejê³o Stowarzyszenie Archiwistów Wêgierskich (Magyar Levéltárosok Egyesüle-
te, dalej: MLE) po wycofaniu siê Ministerstwa Dziedzictwa Kulturalnego oraz Wêgierskiego
Archiwum Krajowego (Magyar Országos Levéltár, dalej: MOL). Nowym redaktorem naczel-
nym zosta³ Kálmán Radics, w sk³ad redakcji weszli równie¿ László Böõr, Ferenc Erdõs, Mi-
klós Sölch i László Szögi. Siedzibê redakcji przeniesiono do Debreczyna (adres: Piac u. 20,
fszt. 6, 4001 Debrecen, Pf. 39). Profil pisma nie zmieni³ siê jednak. Równocze�nie MLE za-
przesta³o wydawania kwartalnika �Pallium�.

N u m e r 1 (1999) otwiera artyku³ L. Körmendyego (MOL), Koncepcja otwartego i ela-
stycznego systemu informacyjnego, który ukaza³ siê ju¿ w wersji angielskiej jako The Concept
of an Open and Flexible Archival Information System [w:] Miscellanea in honorem Caroli
Kecskeméti, Bruxelles 1998, s. 273�287. Autor omawia dzia³anie programu komputerowej
ewidencji archiwalnej, opracowanego i stosowanego w MOL. Podstawê ewidencji tworzy po-
dzia³ na 5 poziomów informacji, zwanych klasami. Klasa 1 oznacza najwiêksz¹ klasê zasobu
archiwalnego, np. narodowy zasób archiwalny; 2 to grupa archiwów np. samorz¹dowych czy
pañstwowych; 3 to pojedyncze archiwum; 4 to grupa zespo³ów (lub sekcja); 5 to mniejsza
grupa zespo³ów (lub spu�cizna); 6 odpowiada zespo³owi; 7 natomiast jednostce archiwalnej
(np. teczce). Bazê mo¿na rozbudowywaæ dalej w g³¹b, np. do klasy 11, oznaczaj¹cej poszcze-
gólny akt, lecz dla ni¿szych klas (tj. 8-11) brak ju¿ szczegó³owej charakterystyki archiwalnej
(okre�lenie daty oraz objêto�ci). W praktyce najprzydatniejsze s¹ klasy 3 i 6, co wynika z zasa-
dy, ¿e ka¿dy akt nale¿y do jakiego� zespo³u, a ka¿dy zespó³ przechowywany jest w archiwum.
Artyku³ ilustrowany jest trzema rycinami przedstawiaj¹cymi wygl¹d bazy danych (il. 1, s. 6)
oraz pojedyncz¹ kartê teczki (il. 3, s. 9), bardzo przypominaj¹c¹ tradycyjne karty inwentarzo-
we. Il. 2, s. 8 z kolei mia³a przedstawiaæ strukturê bazy danych w formie drzewa, lecz wskutek
przypuszczalnej pomy³ki powtórzono ryc. 1 (b³¹d ten poprawiono w zeszycie 2, s. 29).

V. H a r a s z t i (MOL) poruszy³ kwestiê Zanieczyszczeñ powietrza w archiwum. Autor
wyró¿nia 5 rodzajów zanieczyszczeñ powietrza: lokalne, miejskie, regionalne, kontynentalne
i globalne. W�ród zanieczyszczeñ maj¹cych wp³yw na archiwalia V. Haraszti wyró¿nia za-
nieczyszczenia sta³e i gazowe. Mog¹ one byæ pochodzenia naturalnego (np. py³ mineralny,
py³ek kwiatowy, bakterie i spory, naturalny ozon powstaj¹cy w górnych warstwach atmosfery
pod wp³ywem promieniowania kosmicznego czy gazy wydzielane w procesie rozk³adu sub-
stancji organicznych), pochodz¹ce z obiektów ludzkich (py³ i gazy z materia³ów budowlanych,
korozja, cz¹stki tworzyw sztucznych i wydzielaj¹ce siê przy ich rozk³adzie gazy, gazy przemy-
s³owe), powsta³e w wyniku spalania (sadza, popió³, smo³a i gazy) oraz powsta³e w wyniku pra-
cy silników spalinowych pojazdów. Zagro¿enia mo¿na zredukowaæ poprzez stosowanie odpo-
wiednich materia³ów przy stawianiu nowych budynków archiwalnych, metalowych pó³ek, kli-
matyzacji. Obserwuje siê tendencjê, by wyprowadzaæ archiwa ze �cis³ych centrów miast. Przy-
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k³adem mo¿e byæ nowy budynek MOL w Óbudzie (pó³nocny Budapeszt), wybudowany w pew-
nym oddaleniu od drogi wylotowej i oddzielony od niej pasem zieleni. Budynek ma 4 piêtra
podziemnych magazynów, tworz¹cych w sumie 8 magazynów po 5500 m.b. ka¿dy (ok. 50 tys.
m.b.). Budynek wyposa¿ony jest w sterowan¹ komputerowo klimatyzacjê utrzymuj¹c¹ sta³¹
temperaturê +16oC (±2o) i wilgotno�æ 55% (±5%). Do klimatyzacji stosuje siê mieszanki 10%
powietrza �wie¿ego przefiltrowanego i 90% powietrza w obiegu zamkniêtym. W ten sposób
przestrzega siê norm zanieczyszczeñ: dwutlenku wêgla mo¿e byæ nie wiêcej ni¿ 1 mikrogram
na m3 powietrza; tlenku azotu 5 mikrogramów; ozonu 25 mikrogramów, a cz¹stek sta³ych 75
mikrogramów w m3.

J. G l ü c k z Aradu (Rumunia) w obszernym artykule omówi³ Materia³ archiwalny doty-
cz¹cy Wêgier w archiwum greckokatolickim w Wielkim Waradynie (Oradei). Natomiast
A. K o z a r jest autorem rozwa¿añ na temat Wsparcia wspólnoty miêdzynarodowej przy ochro-
nie archiwaliów Bo�ni i Hercegowiny [dalej: BiH] w warunkach wojennych.

Koñcowe strony czasopisma zajmuj¹ m.in. sprawozdania z dni archiwalnych, organizowa-
nych w 1998 r. przez archiwa, które ³¹czy wspólny temat: 150-lecie Wiosny Ludów i walki
narodowowyzwoleñczej Wêgrów.

B. L e k l i (MOL) opisa³ VI Miêdzynarodowe Dni Archiwalne w Komitacie Szabolcs-
Szatmár-Bereg, gdzie obok sesji po�wiêconej wydarzeniom 1848�1849 r. zajêto siê kwestiami
archiwistyki w Kotlinie Karpackiej. J. Molnár, dyrektor Wydzia³u Archiwalnego Ministerstwa
Dziedzictwa Kulturalnego, scharakteryzowa³ sytuacjê wêgierskiej archiwistyki. Obecnie za-
sób wêgierskich archiwów liczy 300 tys. m.b., z tego 89% w archiwach powszechnych, 9%
w zak³adowych, natomiast 1,3% w miejskich. Najwiêkszymi archiwami s¹: MOL (66 000 m.b.)
oraz Archiwum Miasta Sto³ecznego Budapesztu (Budapest Fõváros Levéltára, 23 000 m.b.).
Archiwa komitackie skupiaj¹ 60% zasobu. Po II wojnie �wiatowej zlikwidowano wszystkie
tzw. archiwa terenowe (területi levéltárak) i ich zasób przekazano archiwom wojewódzkim.
W 1962 r. likwidacji uleg³o Pañstwowe Archiwum Gospodarcze (Országos Gazdasági Levéltár).
W 1967 r. scentralizowane dot¹d archiwa komitackie podporz¹dkowano wojewódzkim radom
narodowym, co poprawi³o ich warunki pracy, ale nie zlikwidowa³o problemów z porz¹dkowa-
niem zasobu. Obecnie na uporz¹dkowanie czeka 100 tys. m.b. akt, czyli 1/3 zasobu. Trwa
dyskusja nad metodami ustalania warto�ci akt, obecnie u¿ywa siê terminu: badania granic war-
to�ci archiwalnej (levéltári értékhatárvizsgálat).

G. E r d m a n n z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alno�ci MLE. Spo�ród 850 zatrudnionych
w archiwach ponad 600 osób nale¿y do Stowarzyszenia ponad 12 lat. MLE nie tylko reprezen-
tuje archiwistów, ale spe³nia te¿ funkcjê centralnej instytucji archiwalnej (na Wêgrzech obo-
wi¹zuje zdecentralizowany system archiwalny � R.G.). Ubiega siê ono o pieni¹dze, dodatki
zdrowotne, o zmianê statusu archiwistów w hierarchii urzêdniczej (kwestia ta stale wraca na
³amach LSz � R.G.), konsultowa³o nowe prawo archiwalne, opracowywa³o model szkolenia
archiwistów. MLE co roku organizuje �wêdrowne zgromadzenia� po�wiêcone takim proble-
mom archiwistyki, jak ochrona danych, przygotowywanie akt, nadzór nad narastaj¹cym zaso-
bem. W 1998 r. w spotkaniu wziê³o udzia³ 300 archiwistów. Na rok 1999 zaplanowano tematy:
badanie granic warto�ci archiwalnej, kszta³cenie archiwistów oraz komputeryzacja archiwów.

�ci�le z MLE wspó³pracuje Rada Archiwów Samorz¹dowych (Önkormányzati Levéltárak
Tanácsa), skupiaj¹ca 24 archiwa samorz¹dowe. Jej przewodnicz¹cy László Á. Varga uzna³, ¿e
wêgierska archiwistyka prze¿ywa kryzys.

I. F o d o r wspomnia³ o �dyktatorskim, centralistycznym kierowaniu� (diktatórikus, centra-
lizált irányításáról) archiwami Wojwodiny. Obserwuje siê zmniejszenie liczby archiwistów zna-



361PRZEGL¥D CZASOPISM

j¹cych wêgierski, ze 120 do 25 osób, oraz proporcji akt wêgierskojêzycznych. W Sencie (wêg.
Zenta) 60% zasobu stanowi¹ akta serbskie, 30% wêgierskie, po 5% ³aciñskie i niemieckie.

Ostatni¹ pozycjê omawianego zeszytu stanowi doroczny Raport o finansowym wsparciu
archiwów przez Ministerstwo Dziedzictwa Kulturalnego w 1998 r.

N u m e r 2 (1999). �rodowisko archiwistów wêgierskich musi rozstrzygn¹æ kwestiê okre�le-
nia warto�ci przejmowanych akt oraz kwalifikacji akt do brakowania. Na ten temat zabra³ g³os
Z. Horváth, Kilka kwestii dotycz¹cych brakowania akt s¹dowych w zwi¹zku z badaniem ma-
teria³u archiwalnego s¹dów komitatu Zala z lat 1915�1950. Akta te, licz¹ce ok. 1100 m.b.,
stanowi¹ ok. 12% zasobu tego archiwum. Trafiaj¹ one do archiwum od lat sze�ædziesi¹tych,
gdy s¹dy z braku miejsca zaczê³y pozbywaæ siê akt, zazwyczaj bez brakowania albo po brako-
waniu tylko powierzchownym. Akta obejmowa³y sprawy od 1 I 1915 r., kiedy na Wêgrzech
wprowadzono nowy system s¹downiczy, dziel¹cy s¹dy na wy¿sze (okrêgowe, törvényszék)
oraz ni¿sze, rejonowe (powiatowe, járásbíróság). Wtedy te¿ okre�lono zasady archiwizacji akt
wg spraw. Podstaw¹ by³ podzia³ na sprawy sporne (procesowe, peres) i niesporne (nieproceso-
we, peren kívüli).

Akta s¹dowe na Wêgrzech nale¿¹ do kilku grup, maj¹cych osobn¹ ok³adkê i umieszczone
na niej oznaczenia literowe. Akta karne oznaczane s¹ liter¹ B i trzymane w niebieskiej ok³ad-
ce. Akta karne wszczête przeciw nieletnim maj¹ równie¿ niebiesk¹ ok³adkê z liter¹ Fb. Sprawy
cywilne wyró¿nia bia³a ok³adka z sygl¹ P. Sprawy cywilne nieprocesowe charakteryzuje zielo-
na ok³adka z literami Pk, sprawy spadkowe te same litery, ale szara ok³adka, sprawy egzeku-
cyjne blado¿ó³ta ok³adka z literami Pk, sprawy o z³amanie monopoli pañstwowych niebieska
ok³adka z liter¹ J, procesy o lichwê litera D i dowolna ok³adka, natomiast umorzenia spraw
karnych bia³a ok³adka i litera R.

W omawianym okresie zmienia³a siê liczba s¹dów w Zali. Obok 2 s¹dów okrêgowych do
1918 r. istnia³o 9 rejonowych, potem (w zwi¹zku z odpadniêciem czê�ci terytorium od Wêgier)
pozosta³o 6, nastêpnie powo³ano jeszcze jeden, a w latach 1941�1945 dzia³a³y dodatkowo s¹dy
w Alsólendvie, Perlaku i Csáktorni.

Akta s¹dowe pod wzglêdem przydatno�ci badawczej mo¿na podzieliæ na grupy obejmuj¹-
ce: materia³y wa¿ne dla historii regionalnej zawieraj¹ce pisma procesowe i hipoteczne odno-
sz¹ce siê do ¿ycia poszczególnych osób, miejscowo�ci, regionów czy instytucji, jak równie¿
sprawy gospodarcze; materia³y o znaczeniu o�wiatowo-kulturalnym (tu wchodz¹ no�niki in-
formacji, np. ozdobne druki notarialne, które nale¿y brakowaæ ostro¿nie, dopiero po przebada-
niu ich ewentualnej przydatno�ci badawczej), materia³y dokumentuj¹ce historiê urzêdów
(z ka¿dego roku nale¿y pozostawiæ 2�3 akta spraw, nawet je�li powtarzaj¹ siê one w aktach
wy¿szego rzêdu) oraz akta o znaczeniu administracyjnym (tu zachowujemy materia³y ujawnia-
j¹ce kulisy orzeczeñ czy komasacji ksi¹g hipotecznych, a na mocy prawa równie¿ wszelkie
akta w³asno�ciowe).

Przed rozpoczêciem brakowania nale¿y przeprowadziæ studia nad podstawami prawnymi
dzia³alno�ci s¹dów (kompetencje) oraz nad ich praktyk¹. Nastêpnie trzeba sporz¹dziæ przyk³a-
dowy wykaz akt do brakowania. Rozporz¹dzenie Ministerstwa Sprawiedliwo�ci z 1981 r. zale-
ca zachowanie wszystkich materia³ów z lat 1918�1922, 1930�1932, 1939�1945 oraz 1948�
�1949. Rozporz¹dzenie to okre�la s¹dowe materia³y wieczystej warto�ci. S¹ to skorowidze
i ksiêgi registratury, akta osobowe i administracyjne, zapiski sk³adnic akt, ksiêgi hipoteczne
z mapami, ksiêgi dzier¿aw z pismami przewodnimi oraz dokumentami wpisów do hipotek,
przysiêgi sêdziowskie, ksiêgi bankructw i spadków, materia³y rozstrzygaj¹ce kwestie posia-
d³o�ci, sprawy dóbr �martwej rêki� (hitbizományi ügyek), fundacji, pierwotne statuty, depozy-
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ty, akta siedzib administracji s¹dowej, inne zapiski o warto�ci literackiej lub naukowej oraz
ok³adki do akt i zapiski archiwalne.

Autor podkre�la konieczno�æ prowadzenia dok³adnych studiów nad aktami, poprzedzaj¹-
cych decyzjê o zakwalifikowaniu akt do przechowania wieczystego lub wybrakowania. Celem
brakowania musi byæ zachowanie akt o trwa³ej warto�ci, a nie ca³ej masy akt ma³o wa¿nych
procesów, np. o kradzie¿e (w tym przypadku akta zachowuje siê tylko wtedy, gdy procesy te
nie zosta³y uwzglêdnione w sprawozdaniach zbiorczych). Równie¿ spo�ród pism towarzysz¹-
cych (np. korespondencji, umów, ewidencji, notatek prasowych, zdjêæ) zachowuje siê tylko te
o wieczystej warto�ci. Brakuje siê te¿ wszystkie materia³y jednostkowe, uwzglêdnione w ze-
stawieniach (np. wyci¹gi z metryk, hipotek, dzienników wiêziennych, zachowuj¹c tylko wy-
ci¹gi z metryk szkolnych).

Brakuje siê ok. 55�60% materia³ów s¹dów rejonowych, ok. 45% s¹dów okrêgowych i 40�
�45% metryk. Do artyku³u dodany zosta³ wykaz spraw cywilnych i karnych oraz hipotecz-
nych. W grupie tych ostatnich wieczyst¹ warto�æ maj¹ ksiêgi hipoteczne, pisma zwi¹zane z re-
formami rolnymi 1920 i 1945 r., uzupe³nienia ksi¹g, akta dotycz¹ce najwa¿niejszych budyn-
ków, darowizny, akta zwi¹zane z wielk¹ w³asno�ci¹ oraz wyw³aszczeñ. Zachowuje siê równie¿
zwi¹zane z nimi pisma pomocnicze i wnioski.

Materia³y �ród³oznawcze i dokumenty zebrane s¹ w dziale �Dokumentum�. A. C i e g e r,
doktorant z budapeszteñskiego ELTE, przedstawi³ Notatki hr. Menyhérta Lónyaya (1822�1884),
polityka wêgierskiego.

B. L e l k i (MOL) opublikowa³ 4 dokumenty do dzia³ania wêgierskiego systemu kontry-
bucji w latach 1953�1956.

Sporo miejsca po�wiêcono zestawieniom statystycznym o dzia³alno�ci archiwów w 1998 r.,
autorstwa przewodnicz¹cego i kierownika MOL, L. G e c s é n y i e g o. Kolegium, powo³ane
w maju 1998 r., rozstrzygnê³o przetarg na ratowanie zagro¿onych archiwaliów, przy czym liczba
wniosków trzykrotnie przekroczy³a sumê pieniêdzy. MOL dosta³ z tego 21,44% ca³o�ci �rodków,
archiwa samorz¹dowe 65,23%, w tym Archiwum Sto³eczne 7,33%, archiwa zak³adowe 8,81%,
za� publiczne archiwa wydzielone 4,51% sumy. Priorytet przyznano rozbudowie pracowni repro-
graficznych, mikrofilmowaniu, zakupowi czytników do mikrofilmów, kserografów, pó³ek kom-
paktowych oraz pude³ kwasoodpornych. Kolegium powo³a³o kilka komisji, w�ród nich komisjê
do spraw nadzoru nad narastaj¹cym zasobem archiwalnym, która ma wypracowaæ jego zasady.

N u m e r 1 (2000) informuje, i¿ pismo sta³o siê wspólnym wydawnictwem Zrzeszenia
Archiwistów Wêgierskich (MLE) oraz Wêgierskiego Archiwum Krajowego (MOL). Redakcja
przeniesiona zosta³a do siedziby MOL w Budapeszcie, przy Bécsi kapu tér 4, a MOL zapewni-
³o tak¿e obs³ugê techniczn¹ i wydawnicz¹ periodyku. Jak informuje ramka na s. 73, czasopi-
smo dostêpne jest ju¿ w Internecie (www.natarch.hu). Zadaniem MLE jest natomiast ca³a stro-
na redakcyjna, a zatem ustalenie profilu wydawniczego, strategii i struktury LSz. Do komitetu
redakcyjnego, poza nowym redaktorem naczelnym László Böõrenem, weszli: Csaba Katona
(redaktor odpowiedzialny) oraz Kálmán Radics, dotychczasowy redaktor naczelny, András J.
Horváth, Miklós Sölch, László Szögi (dwaj ostatni byli ju¿ w kolegium redakcyjnym w 1999 r.)
oraz Péter Dominkovits.

Omawiany numer otwiera studium Enikõ T ö r ö k (Dzia³ Kartograficzny Pañstwowej Biblio-
teki im. Széchényich, OSzK) Komitat Szolnok-Prowincja, Jazygia i Wielka Kumania w dziele
Macieja Béla oraz na mapach Samuela Mikovinyego.

A. S e r e s (MOL) publikuje Dwa dokumenty o radziecko-wêgierskich tajnych rokowa-
niach dyplomatycznych w Berlinie w 1922 r.
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Z. S z õ k e (MOL) omówi³ historiê Public Record Office, Narodowego Archiwum Wielkiej
Brytanii.

P. G e c s é n y i (studentka nauk humanistycznych Uniwersytetu Budapeszteñskiego ELTE)
zanalizowa³a Pierwsze kroki do stworzenia wspó³pracy miêdzyarchiwalnej w Unii Europej-
skiej. W �wietle uchwa³y Rady Europy oraz ministrów edukacji pañstw cz³onkowskich z 14 XI
1991 r. archiwa w UE maj¹ spe³niaæ dwie funkcje: przechowywaæ �ród³a do dziejów poszcze-
gólnych narodów i ca³ej Wspólnoty oraz dostarczaæ informacji niezbêdnych do funkcjonowa-
nia demokracji. Powo³ano komisjê ekspertów, która mia³a zaproponowaæ koordynacjê postê-
powania z materia³ami archiwalnymi w krajach cz³onkowskich.

Ocenie poddano: kwalifikowanie akt do brakowania, ochronê materia³u archiwalnego, warunki
jego udostêpniania, przepisy prawne reguluj¹ce dostêp do archiwaliów, tworzenie i ochronê elek-
tronicznych baz danych, wymianê informacji, kszta³cenie archiwistów wraz z uznaniem dyplomów,
archiwa prywatne oraz archiwa Unii. Komisja w 1992 r. przedstawi³a przegl¹d stanu archiwistyki
zachodnioeuropejskiej, zalecaj¹c wspó³pracê i integracjê. W rezultacie przyjêto Uchwa³ê Rady Eu-
ropy nr 3911/92 z 9 XII 1992 r. o wy³¹czeniu dóbr kultury spod regu³ wolnego rynku. Zaproponowa-
no wprowadzenie zakazu wywozu archiwaliów prywatnych na sprzeda¿ poza teren Unii Europej-
skiej. Ustalono równie¿ normy dla budynków archiwalnych, postulowano ujednolicenie zasad do-
stêpu do archiwaliów po 30 latach oraz wspó³pracê w kszta³ceniu archiwalnym.

Od 1996 r. wydawany jest przez Kosmisjê Europejsk¹ pó³rocznik INSAR �Information Sum-
mary on Archives�, w którym nacisk k³adzie siê na postêpowanie z dokumentacj¹ elektroniczn¹.

G. G. R ó z s a (Archiwum komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén w Miskolcu) przedstawi³
Koleje losu gminnych archiwów w XX w. Artyku³ powsta³ z okazji zwrotu przez Bawarskie
Archiwum Regionalne w Donauwörth akt gminy Tiszavalk z lat 1895�1944, które jesieni¹ 1944 r.
zosta³y ewakuowane do Niemiec. Zawieraj¹ one g³ównie metryki, protoko³y posiedzeñ zgro-
madzeñ gminnych, liczne akta gospodarcze, mapê gminy.

F. N a g y opisa³ Nowy budynek Archiwum Wojewódzkiego w Nyíregyházie.
Sprawozdanie z dzia³alno�ci Kolegium Archiwalnego przy Ministerstwie Narodowego

Dziedzictwa Kulturalnego autorstwa jego przewodnicz¹cego, L. G e c s é n y i e g o (MOL),
przedstawia dyskusjê o ratowaniu zagro¿onych archiwaliów, wsparciu archiwów publicznych,
tworzeniu jednolitego systemu archiwów uniwersyteckich, rozgraniczeniu kompetencji MOL
i Urzêdu Historycznego (Történeti Hivatal) oraz o powstawaniu i porz¹dkowaniu dokumenta-
cji elektronicznej w urzêdach pañstwowych. Podkre�lano konieczno�æ wypracowania regu³ na-
rastania zasobu archiwalnego.

N u m e r 2 (2000) otwiera artyku³ E. T a k á c s (pracownik Oddzia³u Archiwum Komi-
tatu Csongrádzkiego w Szentes) Do�wiadczenia próbnego brakowania akt spraw cywilnych
S¹du Powiatowego w Szentes z lat 1977�78. Autorka dzieli siê w nim swym do�wiadczeniem
klasyfikacji warto�ci archiwalnej akt s¹dowych. Na marginesie do�wiadczeñ dwóch archiwów
samorz¹dowych: Komitatu Csongrádzkiego oraz Sto³ecznego w Budapeszcie ukazuje zaska-
kuj¹c¹ dowolno�æ i subiektywno�æ decyzji archiwistów spraw cywilnych.

A. M o l n á r w dziale �Dokumenty� opublikowa³ Ocenzurowan¹ mowê Franciszka Deáka
wyg³oszon¹ na zgromadzeniu komitackim w Zalaegerszeg 10 XI 1845 r.

Dzia³ �Polemiki� przynosi 2 g³osy o wykorzystaniu Internetu w dzia³alno�ci historyka.
C. Fazekas (Katedra Historii Nowo¿ytnej Wêgier Uniwersytetu w Miskolcu) zastanawia³ siê
nad przydatno�ci¹ publikacji historycznych umieszczonych w Internecie.

T. K õ f a l v i (Biblioteka Wydzia³u Historycznego i Prahistorycznego Uniwersytetu
w Segedynie) zatytu³owa³ swój artyku³ Rewolucja informatyczna a nauka historyczna. Zwró-
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ci³ uwagê na mankamenty Wêgierskiej Biblioteki Elektronicznej http://www.mek.iif.hu/porta/
szin/tarsad/konyvtar/informat/jegyzet), gdzie zamieszcza siê jedynie fragmenty dzie³.

Ryszard Grzesik (Poznañ)

�LIBRARY TRENDS�. UNIVERSITY OF ILLINOIS, vol. 48, 2000, nr 4, Collection De-
velopment in an Electronic Environment, ed. T. E. Nisonger.

Pojêcie elektronicznej biblioteki staje siê rzeczywisto�ci¹. �Nowe technologie oraz forma-
ty, obejmuj¹ce, ale nie ograniczaj¹ce siê do CD-ROM-ów, elektronicznych czasopism i ksi¹-
¿ek, Internetu, stron WWW spowodowa³y, ¿e opracowywanie zbiorów sta³o siê czynno�ci¹
bardziej z³o¿on¹� pisze Thomas E. N i s o n g e r, redaktor tomu pt. Collection Development
in an Electronic Environment.

Omawiane wydanie czasopisma w ca³o�ci po�wiêcone zosta³o zagadnieniu wykorzystania
��rodowiska elektronicznego� do opracowywania i zarz¹dzania zbiorami bibliotecznymi. Jakkol-
wiek pozycja adresowana jest do �rodowiska bibliotekarzy, przedstawione problemy z pewno-
�ci¹ bliskie s¹ tak¿e archiwistom.

Czasopismo sk³ada siê z 14 artyku³ów, autorstwa do�wiadczonych bibliotekarzy i specjali-
stów z dziedziny informacji naukowej. S¹ one prób¹ odpowiedzi na zasadnicze pytania zwi¹-
zane z zarz¹dzaniem informacj¹ wytworzon¹ w �rodowisku elektronicznym.

Powszechne wykorzystanie techniki komputerowej, jako �rodka komunikacji, zaobserwo-
waæ mo¿na ju¿ od wczesnych lat osiemdziesi¹tych. St¹d te¿ jeden z artyku³ów charakteryzuje
czynniki, które w ci¹gu ostatnich 20 lat wp³ynê³y na znaczenie mediów elektronicznych
w dzia³alno�ci bibliotek. Pocz¹wszy od 1980 r. do czasów obecnych zaobserwowaæ mo¿na
zmianê w definiowaniu celu ich dzia³alno�ci. Dotychczasowa idea tworzenia i d³ugotermino-
wego przechowywania zbiorów zosta³a wzbogacona staraniami o umo¿liwienie u¿ytkowni-
kom zdalnego dostêpu do zgromadzonej informacji. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki rozwojowi
techniki komputerowej. Gdy pocz¹tkowo wysi³ki bibliotek skupia³y siê na problemach finan-
sowania i opracowywania wy³¹cznie tradycyjnych, papierowych zbiorów (wydawnictw seryj-
nych i monografii), z up³ywem lat g³ówn¹ trosk¹ sta³o siê zrównowa¿enie wydatków i nak³a-
dów pracy po�wiêcanych zbiorom w postaci papierowej i w formie elektronicznej.

Dzia³alno�æ biblioteki, problematyka dotycz¹ca zarz¹dzania zbiorami bibliotecznymi sta³a
siê podstaw¹ do rozwa¿añ nad mo¿liwo�ciami zastosowania w �rodowisku cyfrowym trady-
cyjnych metod selekcji, opracowywania i katalogowania. Wraz z pojawieniem siê w bibliote-
kach mediów elektronicznych, wielu bibliotekarzy uzna³o, i¿ znacz¹co zmieni³y one dotych-
czasowe zasady selekcji; czê�æ za� z nich uzna³a, ¿e selekcja sta³a siê zbêdna. Przewa¿aj¹ jed-
nak opinie, i¿ bez wzglêdu na no�nik informacji selekcja jest nadal niezwykle istotn¹ czynno-
�ci¹ zwi¹zan¹ z opracowywaniem zbiorów bibliotecznych.

Pomimo zdecydowanej odmienno�ci informacji przechowywanej w postaci elektronicznej,
wymieniæ mo¿na kryteria selekcji wspólne dla potencjalnych zbiorów elektronicznych i tra-
dycyjnych � papierowych. S¹ nimi: jako�æ, u¿yteczno�æ (z punktu widzenia biblioteki i czy-
telnika), aspekt estetyczny i techniczny (styl, charakterystyka fizyczna) oraz koszty pozyska-
nia. Nowymi elementami s¹ potrzeby zwi¹zane z okre�leniem docelowej grupy u¿ytkowników
zasobów elektronicznych, okre�leniem polityki dostêpu do nich, badaniem funkcjonalno�ci
udostêpnianej informacji elektronicznej, ocen¹ infrastruktury informatycznej biblioteki (posia-



365PRZEGL¥D CZASOPISM

danego oprogramowania i sprzêtu komputerowego) i mo¿liwo�ci jej wykorzystania oraz ze
sposobem prezentacji zasobu elektronicznego w Internecie.

Z uwagi na z³o¿ono�æ tej problematyki, biblioteki coraz czê�ciej tworz¹ konsorcja, któ-
rych zadaniem jest, obok tworzenia wspólnych planów opracowywania zbiorów, wspólne
wykorzystanie sprzêtu komputerowego, oprogramowania i dzielenie siê do�wiadczeniem
w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym Internetu. Owocem takiej wspó³-
pracy s¹ tak¿e wspólne zakupy produktów elektronicznych � elektronicznych publikacji i opro-
gramowania. Obok wiêc oczywistych korzy�ci dla u¿ytkownika (umo¿liwienie korzystania
z elektronicznych zbiorów ró¿nych bibliotek, cz³onków konsorcjum) wynikaj¹cych ze wspó³-
pracy bibliotek, instytucje te staj¹ siê tak¿e (jako grupa) licz¹cym siê klientem dla wydaw-
ców oraz dostawców potrzebnych im nowoczesnych us³ug i produktów (z czym wi¹¿e siê
czêsto mo¿liwo�æ wp³ywania na ceny oferowanych bibliotekom � cz³onkom konsorcjum �
produktów).

Ze wspomnianymi kwestiami zwi¹zane jest tak¿e zagadnienie o wprost kluczowym zna-
czeniu � nowoczesne technologie a potrzeby o�rodków kszta³c¹cych w zakresie biblioteko-
znawstwa oraz informacji naukowej. Tak¿e tej kwestii wydawnictwo po�wiêca sporo uwagi.
Przy rozwa¿aniu tego problemu istotne jest zrozumienie nowej sytuacji, w jakiej znalaz³y siê
biblioteki oraz o�rodki kszta³c¹ce w zakresie informacji naukowej. Przed pojawieniem siê kom-
puterów do zadañ bibliotek nale¿a³o pozyskiwanie obiektów (ksi¹¿ek, czasopism), ich selekcja
i ocena, tworzenie pomocy bibliotecznych, przechowywanie zbiorów oraz udostêpnianie ich
czytelnikom. Potrzebom tym podporz¹dkowane by³o kszta³cenie kadr. Wykorzystanie kompu-
terów wymusi³o jednak wprowadzenie zmian w dotychczasowym schemacie dzia³alno�ci oraz
nauczania.

Daj¹ca siê zaobserwowaæ �informacyjna rewolucja� (jak zosta³o to okre�lone w artykule
Navigating the Parallel Universe: Education for Collection Management in the Electronic Age
Virgila L. P. B l a k e � a i Thomasa T. S u r p r e n a n t a) ³¹czy ze sob¹ problematykê z za-
kresu informacji naukowej oraz zaawansowanych technologii (w tym zagadnienia zwi¹zane
z funkcjonowaniem sieci komputerowych). Niew¹tpliwie w nowych programach nauczania
powinny znale�æ siê tre�ci zwi¹zane z cyfrowym �rodowiskiem, w jakim istnieje dokument
czy wydawnictwo elektroniczne. Znajomo�æ komputerowych baz danych, specjalistycznego
oprogramowania czy sprzêtu komputerowego przez personel bibliotek z pewno�ci¹ wspomo¿e
u¿ytkowników bibliotek w dotarciu do po¿¹danej informacji.

Jednak znajomo�æ zagadnieñ technicznych nie wyczerpuje bogatego katalogu spraw, które
powinny zostaæ uwzglêdnione w nowych programach nauczania bibliotekarzy i specjalistów
informacji naukowej. Nie mniej istotne s¹ zagadnienia zwi¹zane z wiedz¹ nt. wspó³czesnego
spo³eczeñstwa i zmian, jakim ono podlega, np. zró¿nicowanie kulturowe, etniczne i jêzykowe,
starzenie siê ludno�ci, migracja pracowników nauki, globalizacja, nowe mo¿liwo�ci w zakre-
sie edukacji, umo¿liwienie kszta³cenia praktycznie bez wzglêdu na wiek zainteresowanego
(�zdalne nauczanie�). Wiedza ta pozwala bowiem odpowiednio okre�laæ potrzeby u¿ytkowni-
ka bibliotek czy te¿ centrów informacji oraz zaoferowaæ mu odpowiednio opracowane produk-
ty i us³ugi informacyjne. Nowoczesne kszta³cenie powinno tak¿e dostarczaæ wiadomo�ci w za-
kresie ekonomiki informacji i �wiatowego przemys³u zwi¹zanego z szeroko pojêtym zarz¹dza-
niem informacj¹. Wyedukowani w ten sposób specjali�ci powinni byæ tak¿e zaznajomieni z kra-
jow¹ i miêdzynarodow¹ polityk¹ w zakresie obiegu informacji.

Równie istotne jest, aby programy nauczania promowa³y postawy aktywne, otwarte na nowe
mo¿liwo�ci, ¿eby bibliotekarze czy specjali�ci zarz¹dzaj¹cy informacj¹ rozumieli potrzeby
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wprowadzania zmian (np. wdra¿ania nowych technologii w celu polepszenia jako�ci oferowa-
nych us³ug), ci¹g³ego podnoszenia umiejêtno�ci oraz posiadali dobre umiejêtno�ci prowadze-
nia negocjacji i pracy w grupie (w tym zdolno�ci mened¿erskie). Dodatkowo w zamieszczo-
nych w wydawnictwie opracowaniach znajduj¹ siê postulaty umieszczenia w tre�ciach kszta³-
cenia umiejêtno�ci w zakresie formu³owania skutecznych strategii wyszukiwania (informacji)
i rozwi¹zywania problemów oraz nacisku na znajomo�æ nowych form publikowanych wydaw-
nictw, w tym wydawnictw w postaci elektronicznej.

Archiwi�ci szczególn¹ uwagê zwróciæ mog¹ na rozdzia³ po�wiêcony digitalizacji tradycyj-
nego zasobu. Problematyka wykorzystania nowoczesnych technologii do prezentacji posiada-
nego zasobu za pomoc¹ komputerów jest bowiem przedmiotem troski wszystkich instytucji
zwi¹zanych z zabezpieczaniem i udostêpnianiem dóbr kultury. Selekcja materia³ów do digita-
lizacji jest jednym z najwa¿niejszych wyzwañ, które stoj¹ przed osobami zaanga¿owanymi
w tworzenie cyfrowych bibliotek.

Koszty zwi¹zane z tworzeniem cyfrowych zasobów s¹ znaczne. St¹d te¿ jedynie opraco-
wanie w³a�ciwych kryteriów selekcji i procedur realizacji takiego przedsiêwziêcia zapewniæ
mo¿e odpowiednie wykorzystanie ograniczonych zasobów czasu i �rodków. Powy¿sze kwestie
s¹ przedmiotem rozwa¿añ artyku³u Kristine R. B r a n c o l i n i Selecting Research Collec-
tions for Digitization: Applying the Harvard Model. Autorka opisuje opracowany przez grupê pra-
cowników Uniwersytetu Harvarda pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych XX w. tzw. Harvard Model.

Jest to schemat sk³adaj¹cy siê z 9 pytañ-wskazówek, którego zadaniem jest u³atwianie plano-
wania czynno�ci zwi¹zanych z wyborem materia³ów do digitalizacji. Pytania skupiaj¹ siê na:
kwestii w³a�ciwo�ci selekcjonowanych materia³ów (warto�ci badawczej i charakterystyki fi-
zycznej), analizie oczekiwañ obecnych i przysz³ych u¿ytkowników, analizie u¿yteczno�ci
zdigitalizowanych materia³ów, wymogach zwi¹zanych z wyborem formatu i innych technicz-
nych w³a�ciwo�ciach planowanej elektronicznej kolekcji, sprawdzeniu, czy zbiory (lub ich czê�æ)
nie by³y ju¿ wcze�niej zdigitalizowane, a tak¿e na zestawieniu korzy�ci ze skanowania w od-
niesieniu do planowanych wydatków z tym zwi¹zanych. Przy ocenie danego materia³u brane
s¹ tak¿e pod uwagê prawa autorskie do niego.

Pytania wymienione w schemacie Harvard Model wymagaj¹ udzielenia odpowiedzi �tak�
lub �nie�. Odpowied� dyskwalifikuj¹ca, udzielona na którekolwiek z tych pytañ, decyduje
o zaprzestaniu traktowania danego zbioru jako materia³u do digitalizacji. System ten jest pro-
stym, ale bardzo po¿ytecznym narzêdziem, pozwala bowiem na racjonalizacjê dzia³añ, co ma
fundamentalne znaczenie przy wdra¿aniu wszelkich projektów.

G³ównym adresatem omawianej publikacji s¹ bibliotekarze i specjali�ci w zakresie infor-
macji naukowej. Coraz czê�ciej jednak dochodzi do wspó³pracy �rodowisk archiwów i muze-
ów, st¹d znajomo�æ problemów stoj¹cych przed bibliotekami mo¿e okazaæ siê po¿yteczna tak-
¿e w pracy archiwisty.

Dariusz Ganczar (Warszawa)

�NORDISK ARKIVNYT�. RIKSARKIVET, Oslo 2000, nr 3�4.

Znaczna czê�æ n u m e r u 3 (2000) po�wiêcona zosta³a relacjom z XIX nordyckich dni
archiwalnych, które odby³y siê w Århus w Danii 24�26 V 2000 r. Obrady zdominowane zosta-
³y przez problematykê zapisu elektronicznego, wykorzystywania baz danych i Internetu. Co
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charakterystyczne, skandynawscy archiwi�ci prowadzili rozmowy z zaproszonymi przedsta-
wicielami administracji i archiwów prywatnych � go�ciem obrad by³ np. przedstawiciel fiñ-
skiego koncernu Nokia. Peter Lorentz N i e l s e n wskaza³, ¿e rozpatrzenie sprawy, jej reje-
stracja i archiwizacja stapiaj¹ siê teraz w nierozdzieln¹ ca³o�æ. Postêpuje automatyzacja reje-
stracji, wypieranie � bardzo szybkie � papieru jako podstawowego no�nika przekazu. Zanika
system dziennikowy, powstaj¹ za to bazy danych, dostêpne przez sieæ. Bardzo powa¿nym za-
gadnieniem, w gruncie rzeczy nieznanym w przypadku dokumentu papierowego, jest kwestia
autentyczno�ci dokumentu elektronicznego, której po�wiêcono odrêbne spotkanie. Przyk³ado-
wo wygl¹d zapisu komputerowego mo¿e ró¿niæ siê w zale¿no�ci od programu u¿ytego do jego
odczytu. Raimo P o h j o l a z Finlandii relacjonowa³ zagadnienie podpisu elektronicznego.
Przy ponownym formatowaniu dokumentu, np. dla jego archiwizacji, podpis ten ulega znisz-
czeniu, co mo¿e mieæ niebagatelne znaczenie dla pó�niejszej oceny autentyczno�ci. Przy tej
okazji zwracano uwagê, by archiwizowane dokumenty nie by³y nadmiernie przerabiane, np.
przez pakowanie, a tak¿e by przechowywano programy do odczytu danych.

W�ród pozosta³ych artyku³ów zwraca uwagê relacja Owe N o r b e r g a po�wiêcona
wspó³pracy archiwów, bibliotek i muzeów w szwedzkiej prowincji Västernorrland. Jest to
podsumowanie dzia³añ zapocz¹tkowanych w 1995 r. Od tego czasu ustalono priorytety, zorga-
nizowano wiele spotkañ i kursów. W dzia³aniach chodzi zarówno o ustalenie wspólnych for-
matów rejestracji, utworzenie sprzê¿onych baz danych, jak i o wzajemne wsparcie i poznanie.
Przygotowywane s¹ wspólne zajêcia dla szkó³ wy¿szych, po�wiêcone np. wykorzystaniu kom-
putera jako narzêdzia w nauczaniu. Priorytety projektu to: podwy¿szanie kompetencji persone-
lu w technikach informacyjnych i komunikacyjnych, odnowa instytucji ze szczególnym naci-
skiem na optymalizacjê udostêpniania dziedzictwa kulturowego, rozwój wspó³pracy z instytu-
cjami edukacyjnymi, szczególnie poprzez tworzenie elektronicznych pomocy w nauczaniu.
Dzia³ania te s¹ wspierane finansowo przez Uniê Europejsk¹.

Birgit L ø g s t r u p podsumowa³ do�wiadczenia Rady U¿ytkowników duñskich archiwów.
Zasiadaj¹ w niej przedstawiciele archiwów, uniwersytetów i towarzystw genealogicznych. Rada
zajmuje siê m.in. kwesti¹ czasu otwarcia archiwów, wyposa¿enia czytelni, udogodnieñ dla korzy-
staj¹cych, informacj¹ i komunikacj¹. Organizowane s¹ zebrania z u¿ytkownikami. Kontakt z korzy-
staj¹cymi jest dla archiwów bardzo wa¿ny, choæ nie zawsze mog¹ spe³niæ wszystkie oczekiwania.

Kari T a r k i a i n e n, szef fiñskiego Riksarkivet, podzieli³ siê z czytelnikami swoimi
przemy�leniami na temat zmian w prawie archiwalnym. W Finlandii wprowadzono niedawno
ustawê o podpisie elektronicznym, zmieniono ustawê o ochronie danych osobowych i dostêpie
do informacji. Mo¿na oceniæ te zmiany ju¿ teraz jako bardzo pozytywne, wspomagaj¹ce przej-
rzysto�æ dzia³añ administracji, gwarantuj¹ce prywatno�æ obywateli. Po stronie w¹tpliwo�ci
zwrócono uwagê na plany szybkiego udostêpnienia w formie elektronicznej listów zmar³ego
w 1986 r. prezydenta Urho Kekkonena. Czy z³amanie zasad karencji op³aci siê w tym przypad-
ku, skoro wiêkszo�æ tajemnic epoki jest ju¿ i tak wy�wietlona, a Kekkonen doczeka³ siê bio-
grafii w o�miu potê¿nych czê�ciach? Innym problemem jest niejasno�æ i dwuznaczno�æ norm.
Mo¿na np. sporz¹dziæ komputerowy rejestr rozstrzelanych w wojnie domowej lat 1917�1918,
jednak nie wolno podaæ wykazu tych, którzy rozstrzeliwali �czerwonych�.

W tek�cie Yngve N e d r e b ø po�wiêconym historii norweskiej emigracji do USA znala-
z³a siê informacja o 760 tys. nazwisk wychod�ców, które znale�æ mo¿na pod adresem http://
digitalarkivet.uib.no.

Tor Anton G a a r d e r w n u m e r z e 4 (2000) poinformowa³ o utworzeniu w norwe-
skim Riksarkivet bazy danych zawieraj¹cej ok. 78 500 nazwisk jeñców wojennych z terenów
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ZSRR, którzy po wojnie zostali odes³ani z Norwegii do Zwi¹zku Radzieckiego. W toku prac
nad tworzeniem bazy okaza³o siê, ¿e w Norwegii hitlerowcy wiêzili nie tylko ¿o³nierzy Ar-
mii Czerwonej, ale te¿ cywilów, kobiety i dzieci. W�ród ró¿nych narodowo�ci znale�li siê
tam i Polacy.

Gunnar S u n d b e r g zda³ sprawozdanie ze spotkania po�wiêconego odpowiedzialno�ci
archiwów za zachowanie �róde³ ikonograficznych. Zwróci³ uwagê, ¿e jednym z wa¿niejszych
zaleceñ jest zachowanie jak najwy¿szej rozdzielczo�ci digitalizowanych zdjêæ, a tak¿e unika-
nie pakowania, bowiem w przysz³o�ci otwarcie takich plików mo¿e byæ niemo¿liwe.

Sigurd R a m b u s c h zrelacjonowa³ powody, jakie zdecydowa³y o pozostawieniu pro-
wadzenia duñskich ksi¹g metrykalnych Ko�cio³owi ewangelicko-luterañskiemu (Folkekirken),
wskazuj¹c na z³e strony nieograniczonego dostêpu organów pañstwowych do wszystkich baz
danych osobowych i ich centralizacji oraz podkre�laj¹c, i¿ urzêdnicy parafialni dysponuj¹ wiêk-
sz¹ wiedz¹ o stosunkach lokalnych. Wyj¹tkiem jest po³udniowa Jutlandia, nale¿¹ca w latach
1864�1920 do Prus, gdzie funkcjonuje podwójny system rejstracji, w którym czê�æ cywiln¹
danych rejestruj¹ gminy, a parafie wydarzenia ko�cielne.

Anna F o r n ä s zda³a relacjê ze spotkania w Newcastle, po�wiêconego problemowi niszcze-
nia papieru przez atrament. Od dawna wiadomo, ¿e szkody te powstaj¹ w wyniku zakwaszenia;
chodzi zatem o wybranie w³a�ciwej metody przeciwdzia³ania. Istniej¹ proste testy wyznacza-
j¹ce poziom jonów ¿elaza, opracowane przez dra Han N e e v e l z Netherlands Institute for
Cultural Heritage. Wykorzystuje siê te¿ zwi¹zki antyutleniaj¹ce. Autorka z pewnym sceptycy-
zmem poinformowa³a o metodach masowego odkwaszania stosowanych w Holandii. Materia-
³y spotkania maj¹ ukazaæ siê drukiem.

Ólafur Á s g e i r s s o n zachêca³ �rodowisko archiwalne do energicznych dzia³añ dla
zagwarantowania odpowiedniej pozycji archiwistów w dobie komputerów, porozumienia z in-
formatykami i specjalistami ds. informacji.

Anne E. R i i s e poinformowa³a o udostêpnieniu w sieci g³ównego katalogu norweskiego
Riksarkivet. Jest on dostêpny pod adresem www.riksarkivet.no/arkivsok/hovedkat.

Pekka H e n n t o n e n przedstawi³ fiñsk¹ bazê danych dotycz¹c¹ 94 tys. poleg³ych w la-
tach 1939�1945. Jest ona dostêpna pod adresem http://www.mil.fi/sankarivainajat.

Gro H e n d r i k s e n przedstawi³ obrady 5. seminarium norweskiego Riksarkivet, po-
�wiêconego wydawaniu �róde³, a którego wyniki obrad zosta³y opublikowane w odrêbnym
wydawnictwie.

John S t r ö m b e r g omówi³ obrady archiwalno-historycznej konferencji w Petersburgu,
która odby³a siê w listopadzie 1999 r. Po�wiêcona zosta³a zwi¹zkom pañstw nordyckich i pól-
nocno-zachodniej Rosji. Dyskutowano m.in. o wieku XVIII, informatyce w archiwach, gene-
alogii. Podkre�lono konieczno�æ poszerzenia sk³adu uczestników o przedstawicieli pañstw ba³-
tyckich i Polski.

Svein C a r s t e n s omówi³ przebudowê dawnej bazy niemieckich okrêtów podwodnych
na archiwum o 17 tys. m pó³ek. Oprócz archiwum baza pomie�ci wiele instytucji kulturalnych.

Numer koñczy wywiad z Margaret S. A a r s � t h e r, która objê³a nowo utworzone sta-
nowisko doradcy do spraw informacji w norweskim Riksarkivet. Do jej obowiazków nale¿y
opieka nad wewnêtrznym obiegiem informacji � np. przez sieæ wewnêtrzn¹ � Intranet, jak
i opracowanie strategii polityki informacyjnej.

Wojciech Krawczuk (Kraków)
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VII MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA ARCHIWALNA
W WARSZAWIE

VII Miêdzynarodowa Konferencja z cyklu �Colloquia Jerzy Skowronek dedicata�, która
odby³a siê w Warszawie w dniach 28�29 IX 2001 r., po�wiêcona by³a zagadnieniu �Strategicz-
nych problemów automatyzacji archiwów�. W konferencji wziê³o udzia³ ponad 30 przedstawi-
cieli archiwów z 28 krajów europejskich oraz Izraela.

Wyst¹pienia zaprezentowane podczas konferencji mia³y w wiêkszo�ci charakter przegl¹-
dowy i podsumowuj¹cy do�wiadczenia (zarówno osi¹gniêcia, jak i niepowodzenia), które w ci¹-
gu ostatnich kilkunastu lat zgromadzi³y archiwa pañstw �rodkowowschodniego regionu Euro-
py w dziedzinie komputeryzacji archiwów i zastosowania w ich dzia³alno�ci technologii in-
formatycznej. Udzia³ reprezentantów wysoko rozwiniêtych technologicznie krajów europej-
skich u�wiadomi³ tak¿e archiwistom z krajów wschodnio- i �rodkowoeuropejskich, i¿ doga-
nianie �Zachodu� w rozwoju technologicznym polega nie tylko na szybkim przyswajaniu i wdra-
¿aniu nowych technologii. Niezbêdna w tym zakresie jest � jak to niezwykle trafnie uj¹³ przed-
stawiciel Archiwum Narodowego Wêgier Lajos Kõrmendy � �solidna filozofia archiwalna�.

Konferencjê rozpocz¹³ Briefing Day programu Komisji Europejskiej �Cultivate-CEE�.
Zaprezentowano za³o¿enia i cele programu oraz szersze t³o dzia³alno�ci Unii Europejskiej w dzie-
dzinie budowy spo³eczeñstwa informacyjnego. Przedstawiono Pi¹ty i Szósty Program Ramo-
wy Komisji Europejskiej. Dziêki procesom stowarzyszeniowym i rozwijaj¹cej siê wspó³pracy
z Uni¹ Europejsk¹, zosta³y stworzone nowe mo¿liwo�ci uczestniczenia pañstw regionu Europy
�rodkowej i Wschodniej w rozmaitych programach, realizowanych z inicjatywy Komisji Eu-
ropejskiej i wspó³finansowanych z jej �rodków. Instytucje dziedzictwa kulturowego szczegól-
n¹ uwagê powinny po�wiêciæ programowi tematycznemu: Przyjazne Spo³eczeñstwo Informacyj-
ne � Information Society Technologies � IST. Za³o¿enia IST umo¿liwiaj¹ tym instytucjom
realizacjê przedsiêwziêæ w zakresie udostêpniania zasobów kultury i sztuki, dostêp do muze-
ów, archiwów i bibliotek z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ochrony i upowszech-
niania dziedzictwa kulturowego itp. Przyk³adem realizacji takich interdyscyplinarnych progra-
mów jest projekt SEAX � DAMAS, zaprezentowany przez jednego z partnerów projektu Coli-
na Attenborough z Essex Record Office. Celem projektu jest stworzenie szerokiego dostêpu
poprzez Internet do dokumentów cyfrowych, przechowywanych w archiwach publicznych
dwóch regionów Zjednoczonego Królestwa (Essex i Northamptonshire).

Interesuj¹cy przegl¹d wieloaspektowego potraktowania zagadnienia informatyzacji dzia-
³alno�ci archiwalnej i przyjêtych w tym zakresie rozwi¹zañ w ró¿nych krajach przedstawiony
zosta³ podczas sesji automatyzacji procesów informacyjnych w zarz¹dzaniu archiwami. Za-
prezentowano w jej ramach zastosowanie technologii informatycznej w dwóch dziedzinach
dzia³alno�ci informacyjnej archiwów.
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Pierwsza to udostêpnianie informacji archiwalnej i zaspokojenie potrzeb informacyjnych
u¿ytkowników z zastosowaniem technologii informatycznej. Referatem wprowadzaj¹cym by³o
wyst¹pienie przedstawiciela Szwecji Gorana Kristianssona, po�wiêcone Europejskiej Sieci
Archiwalnej (EUAN). Autor omówi³ przede wszystkim strukturê i zawarto�æ Narodowej Bazy
Danych Archiwów Szwecji (National Archival Database, NAD), na podstawie której opraco-
wano nastêpnie koncepcjê budowy Sieci Archiwalnej Unii Europejskiej (European Union Ar-
chival Network EUAN). Z kolei Livia Milosescu (Rumunia) przedstawi³a podstawowe ele-
menty struktury sieci komputerowej Archiwum Narodowego swojego kraju w aspekcie zaspo-
kojenia potrzeb informacyjnych u¿ytkowników archiwów. Ujêcie systemowe przedstawili ar-
chiwi�ci Czech Oskar Macek i Michal Wanner oraz Vojislav Prodanovic z Serbii. Zajêli siê oni
problematyk¹ systemów informacji archiwalnej jako najwa¿niejszego elementu archiwalnych
sieci informatycznych. Prezentacja rozwi¹zañ w dziedzinie komputerowych systemów infor-
macji archiwalnej w kilku krajach, ró¿ni¹cych siê zarówno tradycj¹ archiwaln¹, jak i zaawan-
sowaniem procesów informatyzacji archiwów, umo¿liwi³a uczestnikom konferencji szersze spoj-
rzenie na to zagadnienie.

Druga dziedzina zwi¹zana jest z zagadnieniem archiwów elektronicznych. Moshe Mossek,
dyrektor Archiwum Pañstwowego Izraela, przedstawi³ analizê nowych wymagañ i warunków
w dziedzinie kwalifikacji archiwalnej, gromadzenia i przejmowania do archiwów dokumenta-
cji elektronicznej, które stanê³y przed archiwistami w zwi¹zku z coraz powszechniejszym wy-
twarzaniem przez administracjê publiczn¹ tego rodzaju dokumentacji. Wyst¹pienie przedsta-
wiciela Izraela prezentuje bardzo interesuj¹cy � czêstokroæ pomijany przez archiwistów �
aspekt w³a�ciwego zabezpieczenia dokumentacji elektronicznej o warto�ci archiwalnej, wy-
twarzanej w toku dzia³alno�ci urzêdów i instytucji publicznych. W innym ujêciu przedstawi³a
to zagadnienie Thekla Kluttig z Archiwum Pañstwowego Saksonii. Skupi³a siê ona na proble-
matyce instytucjonalnej w dziedzinie organizacji nadzoru archiwum pañstwowego nad wytwa-
rzaniem, gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji elektronicznej o warto�ci trwa³ej,
powstaj¹cej wspó³cze�nie w toku dzia³alno�ci urzêdów i instytucji rz¹dowych w Niemczech.
Problemom organizacji pracy archiwów pañstwowych w dziedzinie nadzoru nad dokumenta-
cj¹ elektroniczn¹ po�wiêcone by³o tak¿e wyst¹pienie przedstawicielki Litwy, Ilony Neèiporen-
kiene. Omówi³a ona rezultaty badañ, przeprowadzonych przez litewskie archiwa pañstwowe
w�ród twórców materia³ów archiwalnych sektora publicznego, dotycz¹ce zakresu i form u¿yt-
kowania dokumentacji elektronicznej i baz danych, oraz przedstawi³a najwa¿niejsze kierunki
dzia³añ pañstwowej s³u¿by archiwalnej Litwy w tej dziedzinie. Przebieg tej sesji pokaza³, ¿e
w krajach o tak ró¿nej tradycji kancelaryjnej i archiwalnej, jak Izrael, Niemcy i Litwa, ich przed-
stawiciele postuluj¹ podobne rozwi¹zania w dziedzinie nadzoru archiwalnego nad twórcami
dokumentacji elektronicznej: wypracowanie jednolitych wymagañ dotycz¹cych systemów zarz¹-
dzania dokumentacj¹ elektroniczn¹ w administracji rz¹dowej, wdro¿enie w sektorze publicznym
jednolitej strategii informatyzacji, standaryzacja wyposa¿enia technicznego i u¿ytkowanego opro-
gramowania, opracowanie standardów przechowywania dokumentacji elektronicznej.

Tematem drugiej, najwa¿niejszej sesji konferencji by³y zagadnienia strategii informatyza-
cji dzia³alno�ci archiwalnej. W jej ramach przedstawiono rozwa¿ania dotycz¹ce strategii infor-
matyzacji archiwów 6 krajów: Polski, Rosji, Wêgier, S³owenii, Estonii i Czarnogóry. Sta³y siê
one bardzo interesuj¹cym materia³em porównawczym, ukazuj¹cym nie tylko ró¿nice w podej-
�ciu do problemów wyboru drogi informatyzacji archiwów w ró¿nych pañstwach, lecz równie¿
zaawansowanie procesów wdra¿ania tych strategii oraz zastosowanie �rodków technologicz-
nych. Andrzej Biernat opar³ swoje rozwa¿ania na za³o¿eniu, ¿e strategia informatyzacji archi-
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wów powinna byæ czê�ci¹ realizacji rz¹dowego programu budowy spo³eczeñstwa informacyj-
nego �ePolska�, bêd¹cego polskim zastosowaniem inicjatywy europejskiej �eEurope � An In-
formation Society for All�. Wyró¿ni³ dwa aspekty procesu w³¹czenia archiwów w budowê spo-
³eczeñstwa informacyjnego: komputeryzacja ró¿norodnych sfer tradycyjnej dzia³alno�ci archi-
walnej i zagadnienia zwi¹zane z powszechnym stosowaniem dokumentu elektronicznego.
Komputeryzacja dzia³alno�ci archiwalnej obejmuje jego zdaniem dwie podstawowe sfery: za-
rz¹dzanie archiwami jako organizacjami i u¿ytkowanie ró¿norodnych rodzajów informacji ar-
chiwalnej. Istotne znaczenie maj¹ w tym zakresie problemy standaryzacji opisu archiwalnego,
retrokonwersji tradycyjnych pomocy archiwalnych, skanowania dokumentów archiwalnych oraz
udostêpniania informacji archiwalnej w Internecie i na no�nikach cyfrowych. Przedstawi³ ob-
szernie pozytywy i negatywy ró¿norodnych rozwi¹zañ technologicznych w wyró¿nionych dzie-
dzinach, opieraj¹c siê na do�wiadczeniach Polski i krajów europejskich. Konkluzj¹ wypowie-
dzi przedstawiciela Polski by³o stwierdzenie, i¿ w dziedzinie technologii informatycznej pla-
nowanie strategiczne mo¿liwe jest jedynie w perspektywie krótkookresowej, ze wzglêdu na
niezwykle szybki jej rozwój. Przedstawiciel Rosji, Igor Kisielow, dokona³ przegl¹du aktualne-
go stanu informatyzacji archiwów pañstwowych tego kraju. Jako punkt odniesienia przyj¹³
narodowy program informatyzacji archiwów Rosji, opracowany w latach 1996�2000. G³ów-
nymi zadaniami, wytyczonymi w programie, by³y: opracowanie oprogramowania komputero-
wego do celów centralnej ewidencji materia³ów narodowego zasobu archiwalnego Rosji, wy-
posa¿enie archiwów pañstwowych w sprzêt komputerowy, szkolenie archiwistów w zakresie
u¿ytkowania technologii komputerowej, opracowanie typowego oprogramowania, przeznaczo-
nego do u¿ytkowania w rozmaitych sferach dzia³alno�ci archiwów, prowadzenie prac badaw-
czych i wdro¿eniowych w zakresie digitalizacji dokumentów archiwalnych. Nastêpnie doko-
na³ oceny realizacji programu, omawiaj¹c jego elementy.

Lajos Körmendy (Archiwum Narodowe Wêgier) zaprezentowa³ syntetyzuj¹ce ujêcie tema-
tu. Tez¹ wyj�ciow¹ jego rozwa¿añ jest stwierdzenie, ¿e chocia¿ decyzje dotycz¹ce zastosowa-
nia technologii informatycznej w archiwach dotycz¹ rozwi¹zañ technologicznych i finanso-
wych, musz¹ byæ jednak¿e oparte na solidnej filozofii archiwalnej. Nastêpnie przedstawi³ g³ówne
elementy tej filozofii, na której oparto strategiê informatyzacji Archiwum Narodowego Wê-
gier: integralno�æ wszystkich elementów systemu, digitalizacja dokumentów archiwalnych,
Internet jako forma udostêpniania wszystkich informacji zgromadzonych w systemie (wirtual-
na pracowania naukowa), nowoczesna infrastruktura. W³adimir �umer (S³owenia) dokona³ prze-
gl¹du systemu informatycznego Archiwum Narodowego S³owenii, którego osi¹ jest system
informacji archiwalnej. Do�wiadczenia S³owenii, bêd¹cej przyk³adem stopniowego, wielolet-
niego wdra¿ania informatyzacji, zwi¹zane z wyborem jednolitej platformy informatycznej dla
ró¿nych podsystemów, powsta³ych i pracuj¹cych niezale¿nie od siebie, w archiwach lokalnych
i Archiwum Narodowym, spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem uczestników.

Maiu Pevkur (Estonia) skupi³ siê na zagadnieniu przemian, jakie maj¹ miejsce w tradycyj-
nym ujêciu zawodu archiwisty, w zwi¹zku z automatyzacj¹ dzia³alno�ci archiwalnej. Przedsta-
wiciel Estonii podkre�li³, i¿ zastosowanie komputerów jako narzêdzia pracy archiwisty ju¿
zmieni³o i nadal zmienia charakter tej pracy. Jednak¿e zmiany te nale¿y rozpatrywaæ nie tylko
w kontek�cie profesjonalnego kszta³cenia archiwistów i ich umiejêtno�ci pos³ugiwania siê tech-
nologi¹ informatyczn¹, lecz w kontek�cie znacznie szerszym, jako czê�æ procesów informaty-
zacji archiwów. Slobodan Jovovic zaprezentowa³ do�wiadczenia Archiwum Pañstwowego
Czarnogóry we wdra¿aniu pierwszego etapu informatyzacji zarz¹dzania zasobem tego archi-
wum. G³ównym elementem budowanego systemu informatycznego jest komputerowa baza
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danych ARHIS. Sk³adaæ siê ona bêdzie z dwóch modu³ów: modu³u dokumentów, w którym
zgromadzone zostan¹ pliki zeskanowanych z mikrofilmów obrazów dokumentów archiwal-
nych oraz modu³u zawieraj¹cego system informacyjny i wyszukiwawczy do zasobu archiwum.

Przedstawione w ramach tej sesji koncepcje informatyzacji archiwów oraz konkretne roz-
wi¹zania technologiczne, przyjête przez ró¿ne pañstwa, pokazuj¹ pewn¹ wspóln¹ dla nich ce-
chê. Niemal we wszystkich krajach Europy �rodkowej i Wschodniej komputeryzacja dzia³al-
no�ci archiwalnej rozpoczê³a siê w przesz³o�ci od zastosowania technologii informatycznej
najpierw w niewielkim zakresie. By³y to pocz¹tkowo wybrane dziedziny, takie jak ewidencjo-
nowanie zasobu archiwalnego, sporz¹dzanie pomocy informacyjnych, udostêpnianie informa-
cji archiwalnej itp. W tym wczesnym okresie, który mo¿na by umownie nazwaæ presystemo-
wym, komputery wykorzystywane by³y przede wszystkim do usprawnienia codziennej pracy
archiwistów. Cech¹ charakterystyczn¹, wspóln¹ dla niemal wszystkich zaprezentowanych kra-
jów, by³a indywidualizacja zastosowania komputerów (jako ulepszonego narzêdzia pracy ar-
chiwisty), a tak¿e niezale¿no�æ rozwi¹zañ wdra¿anych w cz¹stkowych dziedzinach. Bardzo
wyra�nie unaoczni³ to zjawisko przedstawiciel Rosji. Wraz z rozwojem technologii i infra-
struktury informatycznej zakres tych czê�ciowych rozwi¹zañ ulega³ stopniowemu poszerza-
niu. Postawi³o to na porz¹dku dnia problem integracji podsystemów w jeden zintegrowany,
informatyczny system archiwalny. St¹d te¿ pytanie o wybór strategii informatyzacji, postawio-
ne autorom wyst¹pieñ w tej sesji, jest w istocie pytaniem o wybór strategii budowy zintegro-
wanego systemu informatycznego archiwów.

Kolejna sesja po�wiêcona by³a zagadnieniom roli archiwów w budowie spo³eczeñstwa
informacyjnego. W ujêciu europejskim problematykê tê zaprezentowa³ przedstawiciel Polski
Piotr Ronkowski, ekspert Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. Przedstawi³ cele i zadania
programu �eEuropa�, przyjêtego przez Komisjê Europejsk¹ i Radê Ministrów Unii Europej-
skiej w 2000 r. oraz perspektywy rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w krajach kandydu-
j¹cych w ramach programu �eEuropa+�. Problematykê spo³eczeñstwa informacyjnego zapre-
zentowali przedstawiciele £otwy, Turcji i Ukrainy. Rozwi¹zania ³otewskie mo¿na uznaæ za
modelowy przyk³ad budowy spo³eczeñstwa informacyjnego w krajach Europy �rodkowej
i Wschodniej. W wyst¹pieniach przedstawiciela tego kraju obszernie zaprezentowano dwa naj-
wa¿niejsze aspekty budowy spo³eczeñstwa informacyjnego. Problematykê dostêpu obywateli
do informacji przedstawi³a Inte Feldmane. Skupi³a siê na problemach zwi¹zanych z zarz¹dza-
niem dokumentacj¹ elektroniczn¹ w urzêdach i instytucjach publicznych, przejmowaniem
materia³ów archiwalnych na no�niku elektronicznym do archiwów i ich udostêpnianiu. Naj-
wa¿niejsze zamierzenie archiwów ³otewskich w tej dziedzinie to budowa zintegrowanego sys-
temu informacyjnego archiwów pañstwowych £otwy, gwarantuj¹cego u¿ytkownikowi uzy-
skanie szerokiego dostêpu zarówno do elektronicznych pomocy archiwalnych, jak i do doku-
mentów elektronicznych, przechowywanych w zbiorach archiwalnych. Problematykê kszta³-
towania polityki archiwalnej w okresie reform pañstwowych i przej�cia do spo³eczeñstwa in-
formacyjnego przedstawi³a Daina Klavina. Szczególne miejsce w tej polityce zajmuje wpro-
wadzenie nowoczesnego systemu zarz¹dzania dokumentacj¹ i informacj¹ w sferze publicznej
jako ca³o�ci, w ramach budowania spo³eczeñstwa informacyjnego i podstaw elektronicznego
zarz¹dzania pañstwem (e-government). W referacie przedstawiciela Turcji uwaga zosta³a sku-
piona na realizacji jednej z zasad spo³eczeñstwa informacyjnego, jak¹ jest zasada �przejrzysto-
�ci� dostêpu do dokumentów, przechowywanych w zasobie archiwów. Aby stworzyæ warunki
do pe³niejszego i szybszego udostêpniania �róde³ archiwalnych, archiwa tureckie podjê³y dzia³a-
nia polegaj¹ce na mikrofilmowaniu zasobu i jednoczesnej digitalizacji dokumentów i pomocy
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informacyjnych. Dziêki temu u¿ytkownik otrzyma mo¿liwo�æ szybkiego i jednoczesnego do-
stêpu do informacji o dokumencie i do jego cyfrowej kopii. Referat przedstawiciela Ukrainy
akcentowa³ dzia³alno�æ informacyjn¹, jako podstawowe zadanie archiwów w spo³eczeñstwie
informacyjnym. Konsekwencj¹ takiego podej�cia jest postulat rozwijania ró¿norodnych baz
danych o materia³ach archiwalnych i ich udostêpniania w Internecie.

Dope³nieniem i rozwiniêciem rozwa¿añ koncepcyjnych by³y wyst¹pienia i prezentacje po-
�wiêcone konkretnym wdro¿eniom technologii informatycznej w archiwach. Przedstawiono
trzy programy miêdzynarodowe: Komintern Archives Project, COMECON Archives Project
i The Common Archival Heritage Project. Dwa pierwsze projekty, z których Komintern Archi-
ves Project znajduje siê w fazie ukoñczenia, za� COMECON Archives Project w fazie projek-
towania, dotycz¹ budowy komputerowych systemów informacji o dwóch bardzo obszernych
kompleksach archiwalnych. Cele tych projektów s¹ podobne: opracowanie i udostêpnianie elek-
tronicznych pomocy archiwalnych do zawarto�ci zespo³ów archiwalnych jednego twórcy oraz
digitalizacja dokumentów archiwalnych. Projekt trzeci ma inny charakter. Jego celem jest bu-
dowa systemu informacyjnego pozwalaj¹cego u¿ytkownikowi na zintegrowane wyszukiwanie
informacji o zasobach, przechowywanych w ró¿nych krajach.

Interesuj¹ce by³y tak¿e prezentacje dotycz¹ce projektów krajowych. Zagadnienia prezenta-
cji informacji archiwalnej w Internecie przedstawili archiwi�ci Ukrainy i Polski. Ciekawe i nie-
kiedy zaskakuj¹ce wdro¿enia w dziedzinie digitalizacji dokumentów archiwalnych oraz apli-
kacji komputerowych, stosowanych w sfragistyce i heraldyce, przedstawili archiwi�ci ukraiñ-
scy i bia³oruscy. W obu tych krajach szczególne znaczenie przydawane jest procesom digitali-
zacji dokumentów archiwalnych jako formie fizycznego zabezpieczenia wyj¹tkowo cennych
dokumentów historycznych oraz ich udostêpniania. W wyst¹pieniach przedstawicieli innych
krajów aspekt ten nie by³ akcentowany, chocia¿ praktyka archiwalna wskazuje, i¿ digitalizacja
dokumentów historycznych jest coraz powszechniej stosowana.

Wyst¹pieniem koñcz¹cym VII Miêdzynarodow¹ Konferencjê Archiwaln¹ Europy �rodko-
wej i Wschodniej by³ referat Iriny Matiasz (Ukraina), zawieraj¹cy nowe spojrzenie na kszta³-
cenie archiwistów. Poruszy³a ona zagadnienia nowych potrzeb w zakresie tre�ci kszta³cenia
archiwistów, przy czym nie tylko w dziedzinie wiedzy informatycznej i umiêjêtno�ci pos³ugi-
wania siê przez archiwistów technologi¹ informatyczn¹, chocia¿ s¹ to elementy wiedzy dzisiaj
niezbêdne archiwi�cie. Zwróci³a uwagê tak¿e na inne dziedziny, których znajomo�æ jest nie-
zbêdna w nowoczesnym archiwum, takie jak marketing i management, edytorstwo, prawo.

Ewa Rosowska (Warszawa)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE PROGRAMU �CULTIVATE-CEE�

W dniach 6 i 7 V 2001 r. w siedzibie dzia³aj¹cego przy Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
w Toruniu Miêdzynarodowego Centrum Zarz¹dzania Informacj¹ odby³a siê konferencja, któ-
rej celem by³o omówienie za³o¿eñ i zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ programu Cultivate-CEE.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji tworz¹cych konsorcjum Cultivate-CEE
w regionie Europy �rodkowowschodniej: British Council, MDR Partners (Wielka Brytania),
UMK w Toruniu, NDAP, Muzeum Sztuki w £odzi, Institute of Baltic Studies (Estonia), Uni-
versity Library Bratislava (S³owacja), Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences
(Bu³garia), Institute for Cultural Memory (Rumunia), Vilnius University (Litwa), Ministry of
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Cultural Heritage (Wêgry), Institute of Mathematics and Computer Science, University of La-
tvia (£otwa), National Museum (Czechy), Ministry of Culture (S³owenia), The Library Coun-
cil (Irlandia), Institute for Learning and Research Technology, University of Bristol (Wielka
Brytania), The National Office for Research Documentation, Academic and Special Libraries,
University of Bath (Wielka Brytania) oraz Cultural Service (Austria).

NDAP reprezentowali: zastêpca naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych dr hab.
W³adys³aw Stêpniak, dyrektor generalny NDAP dr Andrzej Biernat oraz pracownik ZNA NDAP
Dariusz Ganczar.

Celem programu �Cultivate-CEE� jest stworzenie Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kultury
(European Cultural Heritage Network) w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, stowarzy-
szonych ze Wspólnotami Europejskimi. Za po�rednictwem ró¿norodnych form: seminariów
informacyjnych i szkoleñ, interaktywnych magazynów elektronicznych i sieciowych list dys-
kusyjnych, serwisów pocztowych, stron internetowych, materia³ów informacyjno-szkolenio-
wych (w postaciach papierowej i elektronicznej) przedstawicielstwa te udostêpniaæ bêd¹ insty-
tucjom przechowuj¹cym dobra kultury pe³n¹, uporz¹dkowan¹ wiedzê nt. mo¿liwo�ci udzia³u
w rozmaitych przedsiêwziêciach badawczych realizowanych m.in. w ramach projektu (�Infor-
mation Society Technology Programme � IST�). IST jest jednym z piêciu programów tema-
tycznych realizowanych przez Komisjê Europejsk¹ w ramach �5. Programu Ramowego�
(�Fifth Framework Programme�). Jego g³ówne cele badawcze to: zapewnienie zintegrowanego
dostêpu do zbiorów przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach; wykorzystanie
techniki komputerowej w procesach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem i przechowywaniem dziedzic-
twa kulturowego; wzrost liczby zg³aszanych do odpowiednich agend Unii Europejskiej inicja-
tyw badawczych (dziêki nabytym przez zainteresowanych umiejêtno�ciom); powstanie sieci
informacyjnej, u³atwiaj¹cej komunikacjê (na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym) miêdzy
instytucjami nauki, kultury, biznesu; pomoc w znajdywaniu partnerów do realizacji konkretne-
go przedsiêwziêcia badawczego i u³atwianie wzajemnej wspó³pracy, m.in. poprzez szerokie
wykorzystanie mo¿liwo�ci stwarzanych przez technikê komputerow¹.

Na forum europejskim przedstawicielstwa �Cultivate-CEE� wspó³pracowaæ bêd¹ ze swo-
imi odpowiednikami (�Cultivate-EU�) z pañstw Unii Europejskiej, tworz¹c wspólnie ogóln¹
sieæ �Cultivate�. Spotkanie zainaugurowa³ David Fuegi, zarz¹dzaj¹cy projektem z ramienia
instytucji MDR Partners, dziêkuj¹c zebranym za spe³nienie wymagañ, które umo¿liwi³y reali-
zacjê programu.

Porz¹dek obrad obejmowa³ omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem i finanso-
waniem programu, przedstawieniem dzia³alno�ci partnerów z Zachodu oraz opracowaniem
harmonogramu zadañ dla ka¿dego z uczestników �Cultivate�.

W czê�ci pierwszej (zarz¹dzanie i finansowanie) przytoczono informacje zawarte w kontrak-
cie przes³anym ka¿demu cz³onkowi �Cultivate�. Dotyczy³y one bud¿etu programu i sposobów
jego wydatkowania. Szczególny nacisk po³o¿ono na konieczno�æ szczegó³owego dokumen-
towania wydatków (obowi¹zek przechowywania dokumentacji finansowej projektu przez 5 lat
od momentu jego zakoñczenia) i wszelkich zmian zwi¹zanych z przesuniêciami �rodków fi-
nansowych w obrêbie przewidzianych w bud¿ecie kategorii wydatków (dowolne przesuniêcie
mo¿liwe tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii zarz¹dzaj¹cego projektem).

W ramach nastêpnej czê�ci przedstawiciele instytucji wspieraj¹cych projekt �Cultivate� od
strony technicznej: The Library Council (Irlandia), Institute for Learning and Research Technolo-
gy, University of Bristol (Wielka Brytania), University of Bath (Wielka Brytania) zaprezentowali
rolê, jak¹ odgrywaj¹ ich instytucje w realizacji bli�niaczego programu �Cultivate-EU�. Podkre-
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�laj¹c znaczenie nowoczesnych �rodków przekazu w rozpowszechnianiu informacji, prelegenci (m.in.
dr Walter Koch) szczególn¹ uwagê zwracali na wykorzystanie w realizacji projektu �Cultivate�
Internetu. Zaprezentowali stronê sieciow¹ �Cultivate-EU�, elektroniczne czasopismo �Cultivate
Magazine�, omówili znaczenie elektronicznych list dyskusyjnych dla realizacji przesiêwziêcia.

Trzecia sesja konferencji po�wiêcona zosta³a opracowaniu harmonogramu zadañ dla ka¿-
dego cz³onka konsorcjum. Strona polska zobowi¹za³a siê do utworzenia w ci¹gu dwóch mie-
siêcy sieciowej lokalnej strony �Cultivate� (na której znalaz³yby siê informacje o projektach
naukowo-badawczych realizowanych ze �rodków Unii Europejskiej oraz informacje o inicja-
tywach w³asnych), elektronicznej listy dyskusyjnej po�wiêconej udzia³owi w programach unij-
nych, prowadzenia szkoleñ dla wspó³partnerów �Cultivate� w zakresie tworzenia domowych
stron sieciowych (UMK w Toruniu � Miêdzynarodowe Centrum Zarz¹dzania Informacj¹) i spo-
tkañ warsztatowych informuj¹cych zainteresowane instytucje o mo¿liwo�ciach przy³¹czenia
siê do realizowanych na Zachodzie programów.

Ze swojej strony NDAP postanowi³a rozpropagowaæ cele programu �Cultivate-CEE� w�ród
archiwów niepañstwowych, promowaæ program na organizowanych przez siebie konferencjach
(16�18 VI 2001 r. na VII Miêdzynarodowej Konferencji Archiwalnej w Warszawie, 27�30 IX
2001 r.). Polscy uczestnicy Programu postanowili wspó³pracowaæ pod nazw¹ �Polski O�rodek
Cultivate�.

Dariusz Ganczar (Warszawa)

NIEMIECKO-POLSKIE KOLOKWIUM EDYTORSKIE W BERLINIE

W dniach 9�10 XI 2001 r. w Berlinie odby³o siê kolokwium edytorskie na temat �Niemiec-
ko-polska grupa dyskusyjna ds. edycji �róde³� (Deutsch-Polnischer Gesprächskreis zur Quel-
lenedition). Zosta³o zorganizowane przez Instytut im. Friedricha Meinecke w berliñskim Freie
Universität i Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Udzia³ w nim wziê³o kilkudziesiê-
ciu historyków i archiwistów z Niemiec i Polski. W zamy�le organizatorów spotkanie mia³o
stanowiæ kontynuacjê dwóch miêdzynarodowych konferencji (Berlin 1999 r., Toruñ 2000 r.),
po�wiêconych problemom edycji �róde³. Materia³y tych konferencji zosta³y opublikowane
w zbiorze Edition deutschsprachiger Quellen aus dem Ostseeraum (14�16. Jahrhundert), wyd.
M. Thumser, J. Tandecki, D. Heckmann, Toruñ 2001.

Problematyka obu wcze�niejszych konferencji koncentrowa³a siê wokó³ edycji �róde³
niemieckojêzycznych z pó�nego �redniowiecza, geograficznie ograniczonych do basenu Mo-
rza Ba³tyckiego. To kolokwium w zamy�le organizatorów mia³o zapocz¹tkowaæ coroczne spo-
tkania dyskusyjne, których przedmiotem by³yby wszystkie problemy zwi¹zane z wydawaniem
�róde³ odnosz¹cych siê do historii Niemiec i Polski wieków �rednich i czasów wczesnonowo-
¿ytnych. Wa¿ne miejsce ma zaj¹æ tematyka regionów Pomorza, Prus i �l¹ska, których obszar
sta³by siê przedmiotem wspó³pracy historyków polskich i niemieckich w zakresie wydawania
�róde³ historycznych. Zmiana formu³y tematycznej zaznaczy³a siê ju¿ w programie obecnego
kolokwium, w którym, obok zagadnieñ edycji �róde³ pomorskich, pruskich i �l¹skich, znalaz³y
siê tak¿e referaty odnosz¹ce siê do innych �róde³ i problemów edytorskich. W czasie kolo-
kwium wyg³oszono 8 referatów, po 4 ze strony niemieckiej i polskiej.

Kolokwium otworzy³ referat Otto Yolka (Marburg), który przedstawi³ projekt wydania �ró-
de³ rachunkowych z pó�nego �redniowiecza i czasów wczesnonowo¿ytnych z wykorzystaniem
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specjalnie opracowanego programu komputerowego. Piotr Dymmel (Lublin) omówi³ stan,
warunki i potrzeby opracowania bibliografii edytorstwa �róde³ historycznych, z odniesieniem
do niedawno wydanej tego typu pracy w Polsce. Z kolei Bernhard Vogel (Erlangen) scharak-
teryzowa³ w kontek�cie prac edytorskich tradycjê rêkopi�mienn¹ zbiorów listów Piotra de Vi-
nea. Pozosta³e wyst¹pienia dotyczy³y problematyki pomorskiej, pruskiej i �l¹skiej. Piotr Oliñ-
ski (Toruñ) podsumowa³ stan dotychczasowy i omówi³ perspektywy wydania �róde³ do �re-
dniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej historii Gdañska. �ród³om historiograficznym po�wiêco-
ny by³ referat Wojciecha Mrozowicza (Wroc³aw), który omawiaj¹c zabytki niemieckojêzyczne
pó�no�redniowiecznej annalistyki na �l¹sku, przybli¿y³ tak¿e przygotowania do edycji roczni-
ków �l¹skich. Bernhard Jähnig (Berlin) przedstawi³ nowe za³o¿enia do dalszych prac nad edy-
cj¹ Preussischen Urkundenbuch. Problematykê dyplomatyczn¹ kontynuowa³a Elfie-Marita Eibl
(Berlin), która na materiale dokumentów pomorskich i meklemburskich cesarza Fryderyka III
ukaza³a ró¿ne kwestie metodyczne zwi¹zane z ich edycj¹ w formie regestów. W ostatnim refe-
racie Witold Szczuczko (Toruñ) omówi³ problemy wydania i postulaty badawcze odnosz¹ce
siê do wczesnonowo¿ytnej korespondencji du¿ych miast pruskich: Gdañska, Torunia i Elbl¹ga.
Ka¿demu z referatów, bezpo�rednio po wyg³oszeniu, towarzyszy³a merytoryczna, chwilami
gor¹ca, dyskusja, która ujawni³a rangê podnoszonych zagadnieñ. Jednocze�nie by³a �wiadec-
twem ¿ywego zainteresowania obszarem edytorstwa �róde³ historycznych, zarówno u history-
ków o uznanych ju¿ nazwiskach, jak i m³odych, pocz¹tkuj¹cych badaczy. Wszystkie materia³y
z tego spotkania planuje siê wydaæ drukiem w 2004 r., ale wcze�niej maj¹ byæ udostêpnione
w Internecie krótkie streszczenia referatów. Uczestnicy kolokwium wyznaczyli sobie za rok
kolejne spotkanie w Toruniu.

Piotr Dymmel (Lublin)

III KRAJOWE SYMPOZJUM ARCHIWALNE

W dniach 4�5 IX 2001 r. w £odzi odby³o siê III Krajowe Sympozjum Archiwalne, zaty-
tu³owane �Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci w s³u¿bie pañstwa i obywateli�. Sym-
pozjum zosta³o zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich przy wspó³pracy
NDAP oraz w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwo�ci. Celem konferencji by³a próba
rozeznania aktualnego stanu archiwów instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci oraz ich potrzeb,
a tak¿e przybli¿enia archiwistom zak³adowym nowoczesnego warsztatu archiwalnego umo¿li-
wiaj¹cego racjonalizacjê pracy oraz stosowanie technik komputerowych. Obrady sympozjum
by³y prowadzone na sesji plenarnej oraz w dwóch sekcjach problemowych. Konferencjê otwo-
rzyli W³adys³aw Stêpniak (prezes Zarz¹du G³ównego SAP) oraz Daria Na³êcz (naczelny dy-
rektor archiwów pañstwowych), którzy powitali uczestników obrad i nakre�lili zakres meryto-
ryczny sympozjum.

Tematem referatu przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwo�ci, Danuty Filar i Stanis³awa
£asochy, by³o znaczenie dokumentacji s¹dowej w funkcjonowaniu polskiego s¹downictwa.
Zagadnienia te rozwinê³a Teresa Kantor (NDAP), która ukaza³a miejsce dokumentacji instytu-
cji wymiaru sprawiedliwo�ci w narodowym zasobie archiwalnym. Kolejne dwa referaty po-
�wiêcone by³y dziejom s¹downictwa polskiego w XX stuleciu. Wies³awa Kwiatkowska (UMK
w Toruniu) przedstawi³a ustrój s¹downictwa powszechnego w Polsce w latach 1918�1939, za�
Aleksandra Tomporek (Wydzia³ Prawa U£) zaprezentowa³a referat na temat organizacji s¹-
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downictwa polskiego w latach 1945�2000. Ponadto Eugeniusz Borodij (AP w Bydgoszczy)
przedstawi³ problemy klasyfikacji archiwalnej wspó³czesnej dokumentacji s¹dowej, a Andrzej
Jab³oñski (AP w Szczecinie) scharakteryzowa³ stan i strukturê zasobu archiwów instytucji
wymiaru sprawiedliwo�ci.

Tematem obrad sekcji I by³y zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem archiwów zak³ado-
wych instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci. Henryk Krystek (AP w Poznaniu) omówi³ kwestiê
wykorzystania techniki komputerowej w pracach archiwów historycznych i bie¿¹cych, ze
szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci komputerowego zarz¹dzania dokumentacj¹ s¹do-
w¹. Prelekcji towarzyszy³a prezentacja przedstawiona przez firmy komputerowe Currenda z So-
potu oraz Zeto ze �widnicy, które zaprezentowa³y systemy komputerowe wdro¿one w kilku
s¹dach. Systemy te s¹ prób¹ kompleksowej komputeryzacji dotychczasowych �rodków ewi-
dencyjnych i statystyki prowadzonej przez poszczególne wydzia³y s¹du. U³atwiaj¹ one i uspraw-
niaj¹ gromadzenie, zarz¹dzanie i przekazywanie informacji w s¹dach ró¿nych szczebli. Zasto-
sowanie tych systemów umo¿liwia przyspieszenie procesu przygotowania korespondencji po-
przez wykorzystanie raz wpisanego adresu strony uczestnicz¹cej w czynno�ciach s¹dowych
przy kolejnych pismach i wezwaniach. Przyspiesza to te¿ obs³ugê petentów, dziêki natychmia-
stowemu wyszukaniu informacji o sprawie.

Problematykê gromadzenia i przechowywania akt wytworzonych przez wspó³czesne biura
notarialne omówi³ Leszek Zabielski, wiceprezes warszawskiej Izby Notarialnej. Mówi³ on o pro-
blemie nie rozwi¹zanej prawnie kwestii przechowywania i udostêpniania dokumentacji wy-
twarzanej we wspó³czesnych kancelariach notarialnych. Zgodnie z uchwalonym w 1991, a zno-
welizowanym w 2000 r. prawem notarialnym, po 10 latach od czasu wytworzenia akta notarial-
ne powinny trafiæ do wydzia³ów hipotecznych odpowiednich terytorialnie s¹dów rejonowych
i byæ udostêpniane u¿ytkownikom przez ich archiwa zak³adowe. Przepis ten ze wzglêdu na
wielk¹ ilo�æ akt do przekazania oraz skromne warunki lokalowe archiwów s¹dowych nie ma
praktycznych szans realizacji. Rodzi siê zatem pytanie, kto odpowiada za akta notarialne, które
nie zostan¹ przekazane do archiwów zak³adowych s¹dów nie z winy notariuszy, ale z powodu
braku odpowiedniej bazy lokalowej archiwów wymiaru sprawiedliwo�ci. Problem ten wymaga
pilnego rozwi¹zania, bowiem termin przekazania akt up³ynie w 2003 r. Prelegent, w imieniu
w³asnym i warszawskiej Izby Notarialnej, wysun¹³ koncepcjê stworzenia sieci archiwów no-
tarialnych funkcjonuj¹cych pod nadzorem pañstwowej s³u¿by archiwalnej, co rozwi¹za³oby
problem przechowywania wspó³czesnych akt notarialnych i umo¿liwi³o dostêp do nich obywa-
telom. Realizacja tej koncepcji wymaga jednak odpowiednich uregulowañ prawnych.

Wyst¹pienie S³awomira Abramowicza (IPN Oddzia³ w £odzi) by³o po�wiêcone omówie-
niu zasobu akt s¹dowych oraz ich znaczenia dla badañ naukowych i dzia³alno�ci statutowej
Instytutu Pamiêci Narodowej.

Zagadnieniom stanu archiwów zak³adowych instytucji resortu sprawiedliwo�ci oraz ich
wspó³pracy z pañstwow¹ s³u¿b¹ archiwaln¹ swoje wyst¹pienia po�wiêci³y: Anna Jakubowska
(AP w Bydgoszczy), Monika Andrasz-Mro¿ek (AP w Krakowie), El¿bieta Billig (AP we Wroc³a-
wiu), Anna Karpiñska (AP w Olsztynie) i Gra¿yna Suszycka-Tomkiewicz (AP w Lublinie).
Prelegentki omawia³y stan archiwów zak³adowych s¹dów na terenach dzia³alno�ci poszczegól-
nych archiwów pañstwowych. W referatach tych poruszone zosta³y zagadnienia dotycz¹ce stoso-
wania przepisów kancelaryjno-archiwalnych w zakresie klasyfikacji archiwalnej, w³a�ciwego
przygotowania i przekazywania dokumentacji spraw ostatecznie za³atwionych do archiwum
zak³adowego, zasobu zak³adowych archiwów s¹dowych oraz stosowanych w nich �rodków
ewidencyjnych. Wiele miejsca zajê³y te¿ kwestie wykszta³cenia i kompetencji personelu od-
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powiedzialnego za prowadzenie archiwum oraz bazy lokalowej i wyposa¿enia archiwów za-
k³adowych s¹dów.

Ogólna ocena stanu archiwów s¹dowych nie wypad³a najlepiej. W wyst¹pieniach powta-
rza³a siê teza, ¿e tylko prawid³owe stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych mo¿e
zapewniæ w³a�ciwe funkcjonowanie archiwów zak³adowych, a zbyt du¿o jest jeszcze w tym
zakresie nieprawid³owo�ci i zaniedbañ. Podkre�lano równie¿ zwi¹zek miêdzy stanem obsady
personalnej archiwów zak³adowych w s¹dach i jej przygotowaniem merytorycznym a stanem
uporz¹dkowania akt zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych. Prelegentki przedstawia³y
statystyki, z których wynika, ¿e w archiwach zak³adowych instytucji wymiaru sprawiedliwo-
�ci przewa¿nie zatrudnione s¹ osoby bez odpowiedniego wykszta³cenia i przygotowania, czê-
sto w niepe³nym wymiarze godzin lub pe³ni¹ce obowi¹zki archiwisty zak³adowego dodatko-
wo, w ramach innych czynno�ci s³u¿bowych. Negatywnie oceniono te¿ sytuacjê lokalow¹ ar-
chiwów s¹dowych, która ma istotny wp³yw na kszta³towanie zasobu i na stan fizyczny zacho-
wania dokumentacji. Istotnym problemem utrudniaj¹cym prace archiwów zak³adowych jest
te¿ brak rezerwy magazynowej. W kwestii fizycznego zachowywania akt podkre�lano koniecz-
no�æ zwrócenia uwagi na profilaktykê archiwaln¹, szczególnie za� na wprowadzenie zasady
oddzielenia akt ska¿onych, przechowywanie akt w bezkwasowych pud³ach oraz podjêcie ko-
niecznych prac konserwatorskich.

Spojrzenie na te zagadnienia od strony konserwatorskiej zaprezentowa³a Stanis³awa Mu-
rawska (AP w £odzi). Omawiaj¹c sytuacjê na terenie dzia³alno�ci archiwum ³ódzkiego, zwró-
ci³a uwagê na tragiczny stan materia³ów przeznaczonych do wieczystego przechowywania (ksiêgi
wieczyste), które ze wzglêdu na nieodpowiednie warunki przechowywania i brak troski perso-
nelu ulegaj¹ zniszczeniu.

Nieco inny charakter mia³o wyst¹pienie Doroty Ku� (Archiwum S¹du Okrêgowego we
Wroc³awiu), która mówi³a o katastrofie, jaka spotka³a to archiwum podczas powodzi w 1997 r.
oraz po¿aru w 1998 r. W wyniku obydwu wypadków archiwum utraci³o po³owê zasobu (ok.
600 m.b.), w tym czê�æ ksi¹g wieczystych i dokumentacji Pañstwowego Biura Notarialnego
we Wroc³awiu. Ocala³e akta wymagaj¹ natychmiastowej konserwacji lub przeniesienia na inny
no�nik, z uwagi na szybki rozpad zalanego papieru.

Obrady sekcji II po�wiêcono problemom gromadzenia, opracowania i udostêpniania ma-
teria³ów instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci w archiwach pañstwowych. Zagadnienia zwi¹za-
ne z przejmowaniem dokumentacji instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci oraz wspó³pracy archi-
wów pañstwowych z archiwami zak³adowymi na przyk³adzie swych macierzystych archiwów
omówili Kazimierz Nobis (AP w Kielcach) oraz Bo¿ena Pachucka (AP m.st. Warszawy).

Najwiêksz¹ grupê referatów wyg³oszonych w ramach sekcji II stanowi³y wyst¹pienia przed-
stawicieli archiwów pañstwowych dotycz¹ce charakterystyki przechowywanych w ich zasobach
zespo³ów akt instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci oraz metod ich opracowania. Referaty na ten
temat wyg³osili: Anna Chru�ciel, Lucyna Pomerenke i S³awomir Pu³kownik (AP w Toruniu),
Maciej Dalecki (AP w Przemy�lu), Ryszard Wojtkowski (AP m.st. Warszawy) oraz Janusz Go³a-
szewski (AP we Wroc³awiu). W wyst¹pieniach tych podkre�lono potrzebê wznowienia dzia³al-
no�ci zespo³u naukowego do spraw opracowania dokumentacji s¹dowej i wydania wskazówek
metodycznych, które zast¹pi¹ opracowany w 1991 r. projekt wskazówek metodycznych.

Odmienny charakter mia³y wyst¹pienia: Paw³a Guta (AP w Szczecinie), który mówi³ o proce-
sach archiwotwórczych akt s¹dowych pruskiej prowincji Pomorze, Jana Budy (AP w Bydgosz-
czy) na temat obiegu i powtarzalno�ci dokumentacji w aktach wymiaru sprawiedliwo�ci z lat
1939�1945 oraz Konrada Panoszewskiego (CLKA AGAD), który omówi³ stan zachowania akt
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s¹dowych w archiwach pañstwowych oraz przedstawi³ kierunki podejmowanych dzia³añ
konserwatorskich. Wiêkszo�æ tekstów wyg³oszonych podczas sympozjum wydrukowano1 i wrê-
czono uczestnikom konferencji.

Podczas dyskusji koñcz¹cej obrady sympozjum przewodnicz¹cy sekcji problemowych (Zbi-
gniew Pustu³a i Jan Macholak) z³o¿yli sprawozdanie z przebiegu ich prac. Na zakoñczenie
zebrani przyjêli rezolucjê skierowan¹ do ministra sprawiedliwo�ci. Zwrócono w niej uwagê na
dezaktualizacjê przepisów dotycz¹cych klasyfikacji archiwalnej i okresów przechowywania
akt spraw s¹dowych. Jednocze�nie w imieniu �rodowiska archiwistów wyra¿ono gotowo�æ
pomocniczego uczestnictwa w procesie legislacyjnym zmierzaj¹cym do opracowania nowego
rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwo�ci w sprawie okresów przechowywania i warunków nisz-
czenia akt spraw s¹dowych lub przekazywania ich archiwom pañstwowym. Postulowano te¿,
aby Ministerstwo Sprawiedliwo�ci w trybie kontroli wewnêtrznej egzekwowa³o przestrzega-
nie przepisów kancelaryjno-archiwalnych obowi¹zuj¹cych w podleg³ych mu s¹dach i prokura-
turach. Uczestnicy sympozjum podkre�lili tak¿e konieczno�æ przyspieszenia prac zmierzaj¹-
cych do poprawienia warunków przechowywania akt instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci.
Kolejnym punktem rezolucji by³ postulat podniesienia rangi pracowników archiwów zak³ado-
wych instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci przez zaszeregowanie ich do wy¿szych grup w hie-
rarchii stanowisk s³u¿bowych. Zwrócono uwagê, ¿e na stanowiskach tych powinny byæ zatrud-
niane osoby z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, a zatrudnionym ju¿ archiwistom
powinno byæ umo¿liwione podnoszenie kwalifikacji poprzez udzia³ w kursach zawodowych
i studiach podyplomowych. Ostatnim punktem rezolucji by³o zwrócenie uwagi na nieprawi-
d³owo�ci wystêpuj¹ce w realizacji przez s¹dy powszechne obowi¹zku przejmowania i prze-
chowywania wspó³cze�nie wytwarzanych akt notarialnych. W tym kontek�cie zaproponowano
rozwa¿enie mo¿liwo�ci utworzenia dla tej dokumentacji odrêbnych archiwów wchodz¹cych
w sk³ad pañstwowej sieci archiwalnej.

Problematyka podjêta w trakcie III Krajowego Sympozjum Archiwalnego spotka³a siê z du-
¿ym zainteresowaniem �rodowiska archiwistów, zarówno z archiwów pañstwowych, jak i ar-
chiwów instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci. W znacz¹cy sposób poszerzony zosta³ tak¿e stan
wiedzy o dokumentacji instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci przechowywanej w archiwach pañ-
stwowych, czemu towarzyszy³a wymiana do�wiadczeñ w zakresie metodyki ich opracowania.
Powinno to znale�æ odzwierciedlenie w rych³ym zakoñczeniu prac nad wydaniem odpowied-
nich przepisów metodycznych.

Anna Barszcz, Jacek Krochmal (Warszawa)

KONFERENCJA PO�WIÊCONA KOMPUTERYZACJI ARCHIWÓW, BIBLIOTEK
I MUZEÓW

W dniach 18�19 VI 2001 r. w Audytorium im S. Dembego Biblioteki Narodowej w War-
szawie, w ramach programu �European Cultural Heritage Network�, odby³a siê ogólnopolska
konferencja nt. �Komputeryzacja archiwów, bibliotek i muzeów. Stan obecny i perspektywy�.

1 Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwo�ci w s³u¿bie pañstwa i obywateli. Materia³y III Krajowe-
go Sympozjum Archiwalnego. £ód�, 4�5 wrze�nia 2001 r., red. J. Baranowski, U. Zarzycka-Sutter, £ód�
2001; zob. te¿ �Archiwista Polski�, r. 7, 20002, nr 1 (25), s. 9�37.
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Organizatorami spotkania, któremu patronowa³ minister kultury i dziedzictwa narodowego, byli:
Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe w Warszawie i NDAP. Celem konferencji by³a prezen-
tacja osi¹gniêæ archiwów, bibliotek i muzeów w zakresie stosowania techniki komputerowej
w ich dzia³alno�ci oraz dyskusja nad mo¿liwo�ciami wspó³pracy.

W czasie dwudniowych obrad zebrani mieli okazjê zapoznaæ siê ze stanem komputeryzacji
instytucji kultury narodowej, ze stosowanymi przez nie systemami opisu zgromadzonych obiek-
tów i materia³ów (US Marc, ISAD(G), ISAAR), systemami wymiany informacji (muzealny
system SSWIM), problematyk¹ skanowania zgromadzonych zbiorów oraz podstawowymi ba-
zami danych.

Wiele miejsca w obradach po�wiêcono tak¿e obecno�ci polskich archiwów, bibliotek i muze-
ów w Internecie.

Przedstawiciele Ministerstwa £¹czno�ci omówili bardzo interesuj¹c¹ koncepcjê �Plan dzia³añ
na rzecz spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce na lata 2001�2006�. Jej celem jest w³¹czenie
Polski w proces transformacji spo³eczeñstwa europejskiego w Globalne Spo³eczeñstwo Informa-
cyjne. W my�l tych za³o¿eñ wykorzystanie nowoczesnych technik, stwarzanie bezpo�redniego do-
stêpu do informacji przyczyniæ siê ma do rozwoju intelektualnego i gospodarczego spo³eczeñstwa.
Plan ten jest czê�ci¹ unijnej inicjatywy �Europe 2002 � An Information Society for All�.

Kazimierz Schmidt, dyrektor O�rodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji
Polskiej S.A., zapozna³ zebranych z dokumentowaniem i udostêpnianiem zbiorów audiowi-
zualnych oraz zagadnieniem archiwów telewizyjnych w �otoczeniu cyfrowym�. Podkre�li³
nieustanny postêp dokonuj¹cy siê w produkcji telewizyjnej oraz mo¿liwo�ci stosowania tech-
niki cyfrowej w telewizji, zarz¹dzaniu i zabezpieczaniu zbiorów audiowizualnych.

Wykorzystanie nowych technologii wi¹¿e siê z opracowywaniem przepisów prawnych;
sprawy te porusza³ referat �Tworzenie i udostêpnianie informacji archiwalnej, bibliotecznej
i muzealnej w systemach informatycznych a prawo autorskie�, wyg³oszony przez przedstawiciela
Instytutu Wynalazczo�ci i Ochrony W³asno�ci Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Archiwa, biblioteki i muzea coraz czê�ciej poszukuj¹ wsparcia dla realizowanych przez
siebie projektów badawczych. Jedn¹ z mo¿liwo�ci uzyskania pomocy jest nawi¹zanie wspó³-
pracy z odpowiednimi organami Unii Europejskiej. W ostatnich latach kraje Europy �rodko-
wowschodniej zapraszane s¹ do udzia³u w programach, których Unia jest koordynatorem. Jed-
no z takich przedsiêwziêæ � program �Cultivate-CEE� � za cel ma informowaæ i udzielaæ wspar-
cia merytorycznego (za po�rednictwem rozmaitych szkoleñ) instytucjom zainteresowanym przy-
st¹pieniem do unijnych programów badawczych. Sprawê tê przybli¿y³a zebranym Maria �li-
wiñska, dyrektor Miêdzynarodowego Centrum Zarz¹dzania Informacj¹.

Archiwa pañstwowe reprezentowali: Stanis³aw Flis (AP w Gdañsku, �Archiwalne strony
www � sposób prezentacji informacji o zasobie�), Anna Krochmal (NDAP, �Archiwalna baza
danych o zasobie archiwów pañstwowych SEZAM�), Andrzej Biernat i Anna Laszuk (NDAP,
wspó³autorzy opracowania �Stan komputeryzacji archiwów polskich w �wietle ankiety�) i Hu-
bert Wajs (AGAD, �Miêdzynarodowe standardy opisu archiwalnego ISAD(G) i ISAAR w prak-
tyce archiwów polskich�).

To owocne spotkanie zakoñczy³a dyskusja nt. mo¿liwo�ci wspó³pracy instytucji bior¹cych
udzia³ w spotkaniu. Postanowiono powo³aæ komisjê, której zadaniem bêdzie koordynacja wspól-
nych zamierzeñ. Podkre�lono tak¿e konieczno�æ podjêcia dzia³añ w zakresie opracowania wspól-
nego katalogu hase³ wzorcowych oraz zorganizowania szkoleñ nt. wykorzystania Internetu.

Dariusz Ganczar (Warszawa)



381KRONIKA

PRZEKAZANIE DRUGIEJ PARTII MIKROFILMÓW ARCHIWALIÓW POLSKICH
PRZECHOWYWANYCH W ZBIORACH ARCHIWUM INSTYTUTU HOOVERA

22 VI 2001 r. w siedzibie Archiwum G³ównego Akt Dawnych mia³a miejsce uroczysto�æ
przekazania stronie polskiej drugiej partii mikrofilmów akt proweniencji polskiej, przecho-
wywanych w zasobie Archiwum Instytutu Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifor-
nii1. W uroczysto�ci udzia³ wziêli Elena Danielson � dyrektor Archiwum Instytutu Hoovera,
Maciej Siekierski � kurator zbiorów europejskich tej instytucji, Krystyna Laskowicz � dyrektor
Departamentu Komunikacji Spo³ecznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Stefan Meller �
wiceminister spraw zagranicznych, Bogus³aw Winid � dyrektor Departamentu Ameryki Pó³-
nocnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wojciech Fa³kowski � przedstawiciel UNESCO
w Polsce, Daria Na³êcz � naczelny dyrektor archiwów pañstwowych.

Na wstêpie D. Na³êcz z³o¿y³a ofiarodawcom podziêkowania za w³o¿ony w przygotowanie
akt i ich mikrofilmowanie ogrom pracy, w której wyniku zaistnia³a mo¿liwo�æ wzbogacenia
polskich zbiorów o tak cenny dar. Nastêpnie omówi³a okoliczno�ci wywiezienia do Stanów
Zjednoczonych Ameryki akt wytworzonych przez polskie w³adze na uchod�stwie, które chcia-
no w ten w³a�nie sposób zabezpieczyæ przed przejêciem przez komunistyczne s³u¿by bezpie-
czeñstwa. Przypomnia³a te¿ genezê zawarcia w 1994 r. porozumienia NDAP z Archiwum In-
stytutu Hoovera w sprawie zmikrofilmowania przechowywanych tam archiwaliów polskich
(jednym z za³o¿eñ by³o udostêpnienie szerokiemu gronu historyków w Polsce trudno dostêp-
nych a niezwykle cennych dokumentów do badañ dziejów najnowszych narodu i pañstwa pol-
skiego) oraz rezultaty dotychczasowej wspó³pracy. Strona amerykañska otrzyma³a mikrofilmy
wybranych akt Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Polonika zgro-
madzone w zasobie Archiwum Instytutu Hoovera pokrótce scharakteryzowa³ M. Siekierski.
Mówi³ tak¿e o ich inwentaryzacji i samym procesie mikrofilmowania, którego koszt zamkn¹³
siê kwot¹ blisko 250 tys. dolarów (fundusze te pochodzi³y z grantów przyznanych na ten cel
przez rz¹d Stanów Zjednoczonych Ameryki, od sponsorów prywatnych oraz ze �rodków w³a-
snych Instytutu). W efekcie uda³o siê zmikrofilmowaæ 18 zespo³ów archiwalnych, licz¹cych
ok. 1,5 mln stron dokumentów. Z kolei S. Meller, któremu w resorcie spraw zagranicznych
podlegaj¹ sprawy kontaktów polsko-amerykañskich, stwierdzi³, i¿ zarówno fakt wybrania In-
stytutu Hoovera na miejsce schronienia polskich archiwaliów, jak i obecnie trwaj¹ca akcja ich
kopiowania i udostêpniania badaczom polskim s¹ dobrym przyk³adem � rozwijanej na ró¿nych
polach od kilku ju¿ wieków � wspó³pracy Polski i Stanów Zjednoczonych.

Mikrofilmy przekazane obecnie do zasobu AAN (660 rolek, ok. 600 tys. klatek) obejmuj¹
14 zespo³ów archiwalnych. Najcenniejsze stanowi¹ zespo³y akt Stanis³awa Miko³ajczyka �
wybitnego dzia³acza polskiego ruchu ludowego, premiera rz¹du polskiego na emigracji, wi-
cepremiera i ministra rolnictwa Tymczasowego Rz¹du Jedno�ci Narodowej. Dokumenty ze-
spo³u pochodz¹ z lat 1918�1966, licz¹ 202 pud³a z aktami (pud³o zawiera 10�12 centymetrów
dokumentów) zmikrofilmowane na 233 rolkach. Akta podzielono na kilka grup rzeczowych;
najwa¿niejsze to materia³y biograficzne i osobiste (dokumenty to¿samo�ci, kalendarze, kore-
spondencja, wycinki prasowe), materia³y zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Rady Narodowej (protoko-

1 Przekazanie pierwszej partii mikrofilmów nast¹pi³o w dniach 18 i 19 V 1999 r. Przebieg uroczysto-
�ci i sumaryczny opis zawarto�ci mikrofilmów zosta³y zaprezentowane na ³amach �Archeionu� pt. Prze-
kazanie mikrofilmów polskich archiwaliów przechowywanych w zbiorach Archiwum Instytutu Hoovera
(t. 101, 2000, s. 279�281). Wszystkie polonika w zasobie Archiwum Instytutu Hoovera przybli¿a ksi¹¿ka
W. Stêpniaka, Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda, Warszawa 1997.
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³y posiedzeñ, sprawozdania i opracowania przygotowywane na jej obrady), akta Rz¹du RP na
Uchod�stwie (znajduj¹ siê tu m.in. akta zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ St. Miko³ajczyka i W³adys³a-
wa Sikorskiego jako premierów rz¹du oraz dokumenty Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
dotycz¹ce sytuacji okupowanych ziem polskich), materia³y do dzia³alno�ci St. Miko³ajczyka
w Polsce (1945�1947). W sk³ad zespo³u wchodzi równie¿ znaczna ilo�æ filmów, nagrañ d�wiê-
kowych, zdjêæ i albumów fotograficznych, których z przyczyn oczywistych nie mikrofilmo-
wano.

Najwiêkszy zespó³ tworz¹ mikrofilmy Ministerstwa Informacji i Dokumentacji Rz¹du RP
na Uchod�stwie z lat [1939] 1940�1955, instytucji powo³anej w celu zbierania danych i in-
formowania polskich w³adz emigracyjnych o aktualnych wypadkach na arenie miêdzynarodo-
wej oraz przekazywania �wiatowej opinii publicznej wiadomo�ci dotycz¹cych sytuacji na oku-
powanych ziemiach polskich oraz wk³adu naszych si³ zbrojnych do wspólnej walki pañstw
sprzymierzonych (247 pude³, 279 rolek mikrofilmu). W sk³ad zespo³u wchodz¹ m.in. doku-
menty dotycz¹ce przebiegu kampanii wrze�niowej 1939 r., prac Rady Narodowej i Rz¹du RP
na Uchod�stwie, dzia³alno�ci informacyjnej Sztabu Naczelnego Wodza, raporty prasowe pol-
skich placówek dyplomatycznych, materia³y obrazuj¹ce sytuacjê ziem polskich pod okupacj¹
niemieck¹ i radzieck¹ (teksty zarz¹dzeñ w³adz okupacyjnych, meldunki i raporty z terenu kra-
ju, relacje i pamiêtniki, opracowania).

Inne zespo³y to archiwalia polskich placówek dyplomatycznych. Akta Ambasady RP w Mo-
skwie i Kujbyszewie z okresu [1928�1940] 1941�1943 [1944] sk³adaj¹ siê z 58 pude³ (81 ro-
lek mikrofilmu) i zawieraj¹ materia³y prezentuj¹ce sprawy organizacyjne Ambasady (zarz¹-
dzenia, okólniki, instrukcje, noty, korespondencja dyplomatyczna) oraz prowadzon¹ przez ni¹
dzia³alno�æ w zakresie opieki nad obywatelami polskimi przebywaj¹cymi na terytorium ZSRR
(m.in. spisy deportowanych i wiê�niów, wykazy ewakuowanych, raporty i sprawozdania o po-
³o¿eniu Polaków, podania o pomoc, relacje czy wspomnienia osób wywiezionych w g³¹b ZSRR).
Z kolei 27 pude³ dokumentów (zmikrofilmowanych na 27 rolkach) tworzy zespó³ akt Konsula-
tu Generalnego RP w Dublinie z lat 1921�1957 (m.in. raporty i opracowania aktualnych za-
gadnieñ sytuacji miêdzynarodowej, korespondencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
z Konsulatem w sprawie sytuacji wewnêtrznej Wysp Brytyjskich, materia³y odno�nie do pol-
skiego szkolnictwa w Irlandii). Interesuj¹ce materia³y zawieraj¹ archiwalia Poselstwa RP przy
Rz¹dzie Czechos³owacji na Uchod�stwie z lat [1920, 1938] 1940�1945, licz¹ce 16 pude³ (17
rolek): s¹ tam dokumenty dotycz¹ce stosunków polsko-czechos³owackich (raporty, opracowa-
nia, protoko³y obrad przedstawicieli obu rz¹dów i grup roboczych, np. w kwestii przysz³ej gra-
nicy na �l¹sku Cieszyñskim, korespondencja). Z kolei instrukcje organizacyjne, przepisy pasz-
portowe i imigracyjne, raporty polityczne (m.in. dzia³alno�æ Stahlheimu we Wroc³awiu czy
udzia³ polskich ochotników w wojnie domowej w Hiszpanii) i gospodarcze (miêdzynarodowa
wymiana handlowa, dzia³alno�æ zwi¹zków zawodowych, sytuacja polskich robotników zatrud-
nionych za granic¹) to zawarto�æ akt Konsulatu Generalnego RP w Lille z okresu 1924�1940,
licz¹cych 11 pude³ (13 rolek mikrofilmu).

Archiwalia pozosta³ych placówek s¹ niewielkimi zespo³ami szcz¹tkowymi i fragmentarycz-
nymi: Poselstwo RP w Bukareszcie z lat 1919�1939 (3 pud³a akt, 3 rolki mikrofilmu � g³ównie
s¹ to ksi¹¿ki kodów i teksty telegramów wysy³anych i otrzymywanych z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie), Poselstwo RP w Hadze z lat 1920�1931 i 1937�1939 (2 pud³a,
1 rolka � telegramy wysy³ane i otrzymywane z centrali resortu w Warszawie oraz korespon-
dencja dotycz¹ca stosunków polsko-niemieckich), Delegacja RP przy Lidze Narodów w Gene-
wie z lat 1933�1938 (2 pud³a, 1 rolka � zawieraj¹ korespondencjê oraz otrzymywane i wysy³a-
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ne telegramy), Poselstwo RP w Bernie z lat 1919�1930 (akta licz¹ 1 pud³o i 1 rolkê � raporty
oraz otrzymywane i wysy³ane telegramy), Poselstwo RP w Budapeszcie z lat 1930�1939
(1 pud³o, 1 rolka � korespondencja, otrzymywane i wysy³ane telegramy), Poselstwo RP
w Kopenhadze z okresu 1919�1937 (1 pud³o, 1 rolka � otrzymywane i wysy³ane telegramy),
Poselstwo RP w Brukseli z lat 1933�1940 (1 pud³o, 1 rolka � tre�æ stanowi¹ instrukcje, kore-
spondencja, teksty otrzymywanych i wysy³anych depesz) oraz zmikrofilmowana na osobnej
rolce 1 teczka akt Ambasady RP w Rzymie z korespondencj¹ oraz otrzymywanymi i wys³any-
mi telegramami z roku 1938.

Przekazane w³a�nie mikrofilmy stanowi¹ niezwykle cenny nabytek, uzupe³niaj¹cy prze-
chowywane w zasobie AAN akta resortu spraw zagranicznych z okresu miêdzywojennego.
Posiadaj¹ one uproszczon¹ ewidencjê, sporz¹dzon¹ w Archiwum Instytutu Hoovera, ich udo-
stêpnianie nast¹pi po wykonaniu mikrofilmowych kopii zabezpieczaj¹cych.

Adam Grzegorz D¹browski (Warszawa)

KONFERENCJE �RÓD£OZNAWCZO-HISTORIOGRAFICZNE W BIA£YMSTOKU
W 2000 I 2001 R.

Corocznie od 1996 r. odbywaj¹ siê w Bia³ymstoku konferencje naukowe z udzia³em hi-
storyków i archiwistów z Bia³orusi, Litwy i £otwy. G³ównymi ich organizatorami s¹: Archi-
wum Pañstwowe w Bia³ymstoku oraz Bia³ostockie Towarzystwo Naukowe. G³ówn¹ tematyk¹
obrad jest stan �róde³ historycznych dotycz¹cych pogranicza polsko-bia³orusko-litewskiego,
znajduj¹cych siê w archiwach, bibliotekach i muzeach Polski, Bia³orusi, Litwy, £otwy i Rosji.
Materia³y z tych konferencji systematycznie s¹ publikowane w kwartalniku Bia³ostockiego
Towarzystwa Naukowego � �Bia³ostocczyzna�, pocz¹wszy od nr 1(49) z 1997 r.

Konferencja pt. �Ziemie Podlasia i b. Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. �ród³a i stan ba-
dañ� odby³a siê w dniach 28 i 29 IX 2000 r. Jej organizatorami obok AP w Bia³ymstoku oraz
Bia³ostockiego Towarzystwa Naukowego byli: Instytut Historii oraz Katedra Kultury Bia³oru-
skiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Archiwum Pañstwowe w Suwa³kach oraz Katedra Huma-
nistyki Politechniki Bia³ostockiej.

Konferencjê otworzy³ dr J. J. Milewski (Instytut Historii Uniwersytetu w Bia³ymstoku),
a przewodniczyli obradom kolejno: dyrektor M. Kietliñski (Archiwum Pañstwowe w Bia³ymsto-
ku), prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz (Instytut Historii Uniwersytetu w Grodnie), dr hab.
Tamara Bairasauskaite (Instytut Historii Litwy w Wilnie) oraz doc. dr Boles³aw Woszczyñski
(NDAP). Referenci reprezentowali nastêpuj¹ce placówki: Instytut Historii Litwy w Wilnie,
Pañstwowy Komitet do spraw Archiwów Biurowo�ci Republiki Bia³oru� w Miñsku, uniwersy-
tety pañstwowe w Miñsku i Grodnie, £otewskie Archiwum Historyczne w Rydze, Archiwum
Pañstwowe Obwodu Brzeskiego, Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych, archiwa pañ-
stwowe w Bia³ymstoku i Suwa³kach, Instytut Historii i Katedrê Kultury Bia³oruskiej Uniwer-
sytetu w Bia³ymstoku oraz Katedrê Humanistyki Instytutu Zarz¹dzania i Marketingu Politech-
niki Bia³ostockiej. Ogó³em wyg³oszono 26 referatów, z których zdecydowana wiêkszo�æ doty-
czy³a problematyki �ród³oznawczej. Tylko 2 referaty by³y po�wiêcone problematyce histo-
rycznej.

Konferencjê zainaugurowa³y dwa referaty o charakterze ogólnym: doc. dra B. Woszczyñ-
skiego �Aktualne problemy wspó³pracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych z archi-

ˆ
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wami Rosji, Bia³orusi, Litwy i £otwy� oraz dra H. Majeckiego �Ziemie b. Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego i Podlasia oraz ziemie pó³nocno-wschodnie II Rzeczpospolitej w badaniach
i publikacjach Bia³ostockiego Towarzystwa Naukowego�.

Chronologicznie wszystkie referaty dotyczy³y nastêpuj¹cych okresów: przedrozbiorowe-
go, zaborów, miêdzywojennego oraz II wojny �wiatowej. Terytorialnie tematyka referatów
dotyczy³a obszarów znajduj¹cych siê obecnie w granicach Polski, Bia³orusi, Litwy i £otwy.

Problematyki Podlasia dotyczy³y referaty: dra Igora Lalkowa �Spu�cizna epistolarna Jana
Klemensa Branickiego w Departamencie Rêkopisów Francuskiej Biblioteki Narodowej w Pary-
¿u�, dra hab. T. Bairasauskaite �Materia³y dotycz¹ce Instytutu Dobrze Urodzonych Panien
w Bia³ymstoku w zbiorach Litewskiego Archiwum Historycznego w Wilnie� oraz doc. dra
Edmunda Jarmusika �Zespó³ akt Bia³ostockiego Rz¹du Obwodowego z lat 1807�1842 w Na-
rodowym Archiwum Historycznym Republiki Bia³oru� w Grodnie�.

Kolejna konferencja odby³a siê w Bia³ymstoku w dniach 13 i 14 IX 2001 r. Tematem jej by³
�Stan badañ oraz �ród³a do historii pogranicza polsko-litewsko-bia³oruskiego�. Organizatora-
mi konferencji tym razem byli: Bia³ostockie Towarzystwo Naukowe, archiwa pañstwowe
w Bia³ymstoku i Suwa³kach, Katedra Humanistyki Politechniki Bia³ostockiej oraz muzeum
Wojska w Bia³ymstoku. Obrady konferencji otworzy³ w imieniu organizatorów dyrektor Mu-
zeum Wojska dr Krzysztof Filipow, a przewodniczyli im kolejno: dyr. Marek Kietliñski, prof.
dr hab. Aleksander Krawcewicz, dr Henryk Majecki i dr Krzysztof Filipow.

Obrady zainaugurowa³o wyst¹pienie zastêpcy naczelnego dyrektora archiwów pañstwo-
wych dra W³adys³awa Stêpniaka. Przedstawi³ on informacjê o wspó³pracy NDAP z archiwami
Rosji, Bia³orusi i Litwy. Dr Henryk Majecki wyg³osi³ referat pt. �Rocznik Bia³ostocki (1961�
�1993) � pierwsze czasopismo historyczne w regionie�. Prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz
mówi³ o problemach ideologicznych historiografii bia³oruskiej. Dr Krzysztof Buchowski przed-
stawi³ wyniki swoich badañ nad pras¹ polsk¹ na Litwie w latach 1918�1940.

Pozosta³e referaty dotyczy³y �róde³ historycznych przechowywanych w archiwach pañstwo-
wych oraz zbiorach prywatnych, a tak¿e w muzeach. Ogó³em wyg³oszono 21 referatów o du-
¿ej rozpiêto�ci chronologicznej. Okresowi przedrozbiorowemu po�wiêcone by³y referaty: dra
Jerzego Gordziejewa (ksiêgi miejskie grodzieñskie z XVII�XVIII w.), mgra Przemys³awa
Czy¿ewskiego (ksiêgi grodzieñskie podkomorskie z XVII�XVIII w.), mgra Przemys³awa Bo-
rowika (Ksiêgi metrykalne rzymskokatolickiej parafii farnej w Grodnie).

Kilka referatów dotyczy³o �róde³ z XIX w. Doc. dr Edmund Jarmusik (Instytut Historii
Uniwersytetu w Grodnie) omówi³ �ród³a do historii powiatów: bia³ostockiego, sokólskiego,
bielskiego i drohiczyñskiego z lat 1807�1843 przechowywane w Narodowym Archiwum Hi-
storycznym Bia³orusi w Grodnie. Dr hab. Tamara Bairasauskaite (Instytut Historii Litwy w Wil-
nie) mówi³a o spu�ci�nie rêkopi�miennej orientalisty Antoniego Muchliñskiego (1808�1877).

Okresu miêdzywojennego dotyczy³y referaty: prof. dr hab. Zofii Tomczonek oraz mgra
Andrzeja Smolarczyka z Katedry Humanistyki Politechniki Bia³ostockiej (�Polesie okresu
miêdzywojennego�), mgra Andrzeja Moæko z AP w Bia³ymstoku (zabytki kultury) i mgra Marka
Gajewskiego z Muzeum Wojska (�Ochotnicze formacje policyjne w latach 1919�1920�).

Interesuj¹cy referat przedstawi³ dr Rimantas Miknys (Instytut Historii Litwy w Wilnie):
�Stosunki litewsko-¿ydowskie w pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej. Stan �róde³�.

Dr Helena G³ogowska (Katedra Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku) wy-
g³osi³a referat pt. �Spu�cizna po malarzu Piotrze Siergijewiczu (1900�1984) z Wilna�. Nie mniej
interesuj¹ce referaty dotycz¹ce zasobu AP w Suwa³kach przedstawili: dyr. Tadeusz Radziwo-
nowicz oraz mgr S³awomir Filipowicz.
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Aktywny udzia³ w konferencji wziêli równie¿ pracownicy Muzeum Wojska w Bia³ymsto-
ku: dyrektor K. Filipow, mgr Marek Gajewski i mgr Urszula Kra�nicka; ich referaty w du¿ej
mierze oparte by³y na zbiorach muzealnych.

Materia³y konferencji zosta³y opublikowane w dwóch kolejnych numerach kwartalnika
�Bia³ostocczyzna� za 2001 r. Dr H. Majecki poinformowa³ o podjêtych przez siebie dzia³a-
niach na rzecz zorganizowania w 2002 r. konferencji o podobnym charakterze.

Henryk Majecki (Bia³ystok)

XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HISTORYKÓW KARTOGRAFII

Konferencja odby³a siê w dniach 26�29 IX 2001 r. na zamku w Krasiczynie. Zorganizowa-
no te¿ dwie sesje wyjazdowe do Archiwum Pañstwowego w Przemy�lu oraz Centralnego
Pañstwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, po³¹czone z wystawami najcen-
niejszych zbiorów kartograficznych obu archiwów. Tegoroczne obrady po�wiêcone zosta³y
kartografii Galicji w latach 1772�1918. W programie znalaz³o siê osiem sesji tematycznych,
w czasie których omawiano nastêpuj¹ce zagadnienia: mapy topograficzne i przegl¹dowe Gali-
cji, kataster galicyjski, kartografia tematyczna Galicji, wykorzystanie map Galicji w pracach
naukowych i dokumentacyjnych, galicjana w kartograficznych zbiorach bibliotek, zbiory
kartograficzne w wybranych archiwach Polski i Ukrainy ze szczególnym uwzglêdnieniem map
Galicji. Zasadnicze obrady poprzedzi³o kolejne posiedzenie Zespo³u Historii Kartografii. W�ród
uczestników znale�li siê historycy, kartografowie oraz bibliotekarze z Polski i Ukrainy. Orga-
nizatorami konferencji byli: Instytut Historii Nauki PAN oraz Biblioteka Jagielloñska, Naczel-
na Dyrekcja Archiwów Pañstwowych, AP w Przemy�lu, CPAH we Lwowie, za� w�ród refe-
rentów znale�li siê m.in. przedstawiciele archiwów pañstwowych z Katowic, Krakowa, Prze-
my�la, Rzeszowa, Wroc³awia oraz NDAP.

Celem obrad by³o zapoznanie siê z wynikami prac nad kartografi¹ Galicji prowadzonych
w ró¿nych o�rodkach naukowych, wymiana do�wiadczeñ miêdzy przedstawicielami pokrew-
nych sobie dyscyplin, jak te¿ wskazanie na zaniedbane dotychczas obszary badañ i sformu³o-
wanie dalszych postulatów badawczych, w tym prowadzenie prac kartograficznych i historycz-
nych przy wykorzystaniu mo¿liwo�ci, jakie niesie ze sob¹ komputeryzacja archiwów i biblio-
tek. �rodowisko historyczno-archiwalne zaprezentowa³o m.in. dwa programy badawcze. Pierw-
szy z nich, prowadzony od trzech lat, przewiduje opublikowanie informatora na temat zbiorów
katastru galicyjskiego, przechowywanych przez archiwa polskie (archiwa pañstwowe w Kato-
wicach, Krakowie, Przemy�lu i Rzeszowie) oraz archiwa ukraiñskie we Lwowie, Iwanofran-
kowsku (Stanis³awowie) i Tarnopolu. Archiwa te przechowuj¹ ³¹cznie ponad 40 tys. map kata-
stralnych oraz materia³ów pomocniczych w formie tzw. operatów, szkiców polowych itp.
W obecnej fazie trwaj¹ prace nad dokoñczeniem wpisywania danych w archiwach polskich do
opracowanej w tym celu komputerowej bazy danych. Obok podstawowych za³o¿eñ planowa-
nej publikacji omówiono w kilku referatach prace geometrów austriackich nad powstaniem
katastru, jego zawarto�ci¹, jak te¿ poruszono problem wykorzystania tego �ród³a do badañ
naukowych. Jeden z referentów dokona³ te¿ porównania katastru galicyjskiego z katastrem pru-
skim. Drugi z sygnalizowanych projektów badañ dotyczy opracowania atlasu Polski po³udnio-
wo-wschodniej w okresie od XVI w. do 1939 r., w którym jedn¹ z trzech podstawowych czê�ci
sk³adowych maj¹ stanowiæ mapy dla okresu galicyjskiego. W publikacji tej ma siê znale�æ
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opracowanie podstawowych podzia³ów administracyjnych Galicji, zarówno pañstwowych, jak
i ko�cielnych, na ró¿nych poziomach struktur terytorialnych. Uzupe³nienie stanowiæ maj¹ mapy
tematyczne prezentuj¹ce strukturê wyznaniow¹ i narodowo�ciow¹ ludno�ci Galicji. W zamie-
rzeniu autorów atlas ma siê ukazaæ w tradycyjnej formie ksi¹¿kowej oraz na CD-ROM-ie.

Historycy wskazywali ponadto w swoich wyst¹pieniach na znaczenie i mo¿liwo�ci badaw-
cze tkwi¹ce w innego typu �ród³ach, m.in. demograficznych i statystycznych (np. spisy ludno-
�ci, akta metrykalne, akta wyznaniowe, akta administracji pañstwowej).

Podstawowy materia³ opisowy do podzia³ów terytorialnych i administracyjnych Galicji
w epoce porozbiorowej przechowywany jest w CPAH Ukrainy we Lwowie, g³ównie w zespole
akt: Galicyjskie Namiestnictwo (Ha³yæke Namysnyctwo). W jego sk³ad wchodz¹ materia³y
pozosta³e po wszechstronnej dzia³alno�ci centralnego dla Galicji organu w³adzy, jakim by³o
w pierwszej po³owie XIX w. gubernium, a od po³owy XIX w. � namiestnictwo. W zespole tym
zachowa³y siê zarówno archiwalia dotycz¹ce ustanowienia i zmian granic Galicji Wschodniej
i Zachodniej, jak te¿ materia³y dotycz¹ce utworzenia i zmiany granic jednostek podzia³u tery-
torialnego. Szczególnie bogaty materia³y zachowa³ siê do organizacji starostw powiatowych
w drugiej po³owie XIX w. Zachowa³y siê te¿ dokumenty dotycz¹ce ustanowienia granic po-
wiatów s¹dowych, zarówno na terytorium podleg³ym S¹dowi Krajowemu we Lwowie, jak
i w Krakowie oraz bogata korespondencja gubernium i namiestnictwa z w³adzami austriacki-
mi, g³ównie Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych. Warto�æ historyczna tych materia³ów jest
tym wiêksza, i¿ jedynie w stanie szcz¹tkowym zachowa³a siê w polskich i ukraiñskich archi-
wach oryginalna dokumentacja galicyjskich starostw powiatowych.

Olbrzymi materia³ �ród³owy, nadal niedostatecznie wykorzystany, zosta³ zebrany w zespo-
³ach akt wyznaniowych pozosta³ych po dzia³alno�ci diecezji galicyjskich dwóch obrz¹dków oraz
metropolii lwowskich trzech rytów (rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, ormiañskokato-
lickiego), a tak¿e po dzia³alno�ci ko�cio³ów protestanckich oraz gmin ¿ydowskich. Archiwalia
zgromadzone w zespo³ach akt centralnych w³adz diecezji i metropolii (g³ównie ordynariatów i kon-
systorzy) pozwalaj¹ na badanie zarówno struktury terytorialnej Ko�cio³ów w Galicji, jak te¿ po-
dzia³ów wyznaniowych i narodowo�ciowych ludno�ci zamieszkuj¹cej Galicjê.

Znaczna czê�æ wyst¹pieñ zosta³a po�wiêcona omówieniu map topograficznych, jak te¿ pre-
zentacji kartografii wojskowej i geologicznej w Galicji. Na do�æ obszern¹ podstawê kartogra-
ficzn¹ okresu galicyjskiego sk³adaj¹ siê mapy: Miega, Josepha Liesganiga, Antona Mayera
von Heldensfelda, Benedictiego. Jak wynika³o z prezentowanych referatów, tre�ci zawarte w wy-
mienionych dzie³ach kartografii, skupiaj¹cych siê na topograficznym obrazie Galicji, nie daj¹
odpowiedzi na wiele zagadnieñ ustrojowo-administracyjnych, które wymagaj¹ opracowania
na nowo. Jedynym w swoim rodzaju przedsiêwziêciem w dziewiêtnastowiecznej Europie by³o
wydanie w latach 1885�1913 Atlasu geologicznego w Galicji, który ukaza³ siê staraniem Ko-
misji Fizjograficznej Akademii Umiejêtno�ci w Krakowie. Przedsiêwziêcie to, wykonane g³ów-
nie przez geologów krajowych, by³o odpowiedzi¹ na rozwój eksploatacji ropy naftowej w Ga-
licji oraz zainteresowanie przemys³u kopalinami mineralnymi na tym obszarze. W latach pó�-
niejszych opracowano mapy szczegó³owe tego typu. Ogó³em zachowa³o siê ok. 300 map geo-
logicznych, dotycz¹cych galicyjskiego górnictwa naftowego, a przechowywanych obecnie g³ów-
nie w zbiorach CPAHU we Lwowie, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie oraz zbiorach prywat-
nych. Nad rejestracj¹ tych map pracuj¹ obecnie autorzy po�wiêconych im referatów � Georgij
Bojko ze Lwowa i Zbigniew Wójcik z Warszawy.

W�ród austriackich map wojskowych z koñca XIX i pocz¹tku XX w. wskazywano na
szczególn¹ warto�æ map sporz¹dzonych w skali 1:75 000 (tzw. Spezialkarte der Õsterreichisch-
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Ungarischen Monarchie, Wiedeñ 1880�1916) oraz Mapy Generalnej w skali 1:200 000,
obejmuj¹cej swoim zasiêgiem galicyjskie powiaty. Z kolei podstawow¹ map¹ umo¿liwiaj¹c¹
ustalenie granic gmin galicyjskich jest opracowana przez Karla Kumerera von Kummersberga
mapa z po³owy XIX w. � Administrativ-Karte von den Königreich Galizien und Lodomerien
mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthumern Auschwitz, Zator und Bukowina,
in 60 Blattern (1: 115 000), Wiedeñ 1855.

Miejscem przechowywania bezcennych zbiorów kartograficznych s¹ zarówno archiwa, jak
te¿ biblioteki. W trakcie konferencji omówiono zbiory kartografii galicyjskiej z Biblioteki
Jagielloñskiej w Krakowie, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Centralnej Biblio-
teki Geografii i Ochrony �rodowiska w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego,
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich oraz biblio-
tek olsztyñskich. Uzupe³nienie sesji bibliotekarzy stanowi³ obszerny referat L. Szaniawskiej
z Biblioteki Narodowej w Warszawie, w którym autorka szczegó³owo omówi³a zastosowanie
komputerowego formatu USMARC do opisów dokumentów kartograficznych.

W trakcie obrad czynne by³o stoisko z wydawnictwami, na którym znalaz³y siê m.in. wy-
dawnictwa wspó³organizatorów sesji, w tym najnowsze publikacje AP w Przemy�lu.

Anna Krochmal (Warszawa)

WYSTAWA MAP I PLANÓW AGAD Z XVIII I XIX W.

W dniach od 12 do 23 XI 2001 r. w sali im. Siemieñskiego w gmachu AGAD w Warszawie
przy ul. D³ugiej 7 by³a prezentowana wystawa map oraz planów urbanistycznych i fortecznych
z XVIII i pierwszej po³owy XIX w. �Obraz kartograficzny ziem polskich w XVIII i w pierw-
szej po³owie XIX wieku�, ukazuj¹ca ówczesny obraz kartograficzny ziem polskich. Wystawê
przygotowa³ i pe³ni³ funkcjê jej komisarza dr Henryk Bartoszewicz, kierownik Oddzia³u Kar-
tografii AGAD. Zaprezentowano mapy i plany najciekawsze i najwarto�ciowsze, podzielone
na 4 grupy tematyczne.

Pierwsz¹ grupê, �Rzeczpospolita, województwa, ziemie, granice, szlaki�, stanowi³y kar-
tografika zwi¹zane z osob¹ króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, mecenasa sztuki kar-
tograficznej i kolekcjonera. Na wystawie znalaz³y siê zarówno prace wykonane na zlecenie
króla, jak i mapy pochodz¹ce z jego kolekcji, czyli z tzw. Zbioru Geograficznego Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego.

W�ród map ma³oskalowych, obejmuj¹cych swoim zasiêgiem terytorialnym Rzeczpospoli-
t¹ w jej przedrozbiorowych granicach, do najcenniejszych w zbiorach AGAD nale¿¹ prezento-
wane prace Sebastiana Dorna, Tobiasza Konrada Lottera i C. B. Glassbacha. Jednak rozwój
polskiej kartografii, przypadaj¹cy na drug¹ po³owê XVIII w. jest zwi¹zany przede wszystkim
z dwoma osobami: króla-mecenasa oraz jego kartografa Karola de Perthéesa. Najcenniejsze
dzie³o kartograficzne epoki stanis³awowskiej stanowi¹ mapy województw i ziem Rzeczypo-
spolitej sporz¹dzone przez Perthéesa, w skali ok. 1:225 000, z których trzy mapy: wojewódz-
twa brzesko-kujawskiego, ³êczyckiego i ziemi liwskiej znalaz³y siê na wystawie. Kartografo-
wie królewscy uczestniczyli tak¿e w pracach delimitacyjnych prowadzonych po dwóch pierw-
szych rozbiorach. W�ród autorów map delimitacyjnych znale�li siê m.in. Perthées i Jan Baka-
³owicz, których prace zaprezentowano na wystawie. W AGAD znajduj¹ siê nie tylko mapy
graniczne porozbiorowe, ale tak¿e zwi¹zane ze sporami granicznymi i mapy granic terytoriów
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miejskich (miejskiej w³asno�ci ziemskiej). Na wystawie znalaz³y siê trzy mapy Terytorium
Toruñskiego z XVIII w. W zbiorach AGAD znaczna liczebnie, a zrazem bardzo interesuj¹ca,
jest grupa map komunikacyjnych. Tworz¹ j¹ zarówno mapy ma³oskalowe, obejmuj¹ce swym
zasiêgiem terytorium ca³ego kraju, jak i mapy szlaków komunikacyjnych, mapy pocztowe, a tak-
¿e itineraria. Do najciekawszych w tej grupie nale¿y zaliczyæ umieszczone na wystawie itine-
rarium podró¿y króla Stanis³awa Augusta z Bielska do Horodca, sporz¹dzone w 1784 r.

Druga czê�æ wystawy zosta³a po�wiêcona kartografii miejskiej. Wielkoskalowe mapy miast
i terytoriów przedmiejskich z XVIII i pierwszej po³owy XIX w. stanowi¹ najwiêkszy tego ro-
dzaju zbiór kartografików w Polsce. Jego integraln¹ czê�ci¹ s¹ panoramy miast z XVIII w.,
sporz¹dzane czêsto przez wybitnych architektów, jak np. Jakub Fontana, którego dzie³o � pa-
noramê Szk³owa � umieszczono na wystawie. W�ród wielkoskalowych map miast najliczniej-
sz¹ grupê w archiwum stanowi³y plany Warszawy, autorstwa najwybitniejszych kartografów
epoki. W XVIII w. byli to m.in. Piotr Hennequin, Jan Antoni Rizzi Zannoni czy Pierre M.
Ricaud de Tirregaille. Plany stolicy sporz¹dzone w latach 1815�1829 przez topografów i kar-
tografów Korpusu In¿ynierów Wojskowych zapocz¹tkowa³y nowoczesn¹ polsk¹ kartografiê
miejsk¹ opart¹ na pomiarach triangulacyjnych i niwelacyjnych. Autorami planów Warszawy
z tego okresu byli nie tylko wojskowi, m.in. gen. bryg. Jan Mallet, dowódca Korpusu In¿ynie-
rów Wojskowych, pp³k Józef Koriot, szef Biura Topograficznego Korpusu i p³k, pó�niej gen.
bryg. Ignacy Pr¹dzyñski, jeden z najwybitniejszych dowódców Powstania Listopadowego, ale
tak¿e twórcy cywilni, m.in. wybitny architekt Jakub Kubicki. Ta grupa map wielkoskalowych
by³a tak¿e najliczniej reprezentowana na wystawie � dziewiêæ planów. Na uwagê zas³uguj¹
najwcze�niejsze mapy wielkoskalowe miast, m.in. umieszczone na wystawie: plan Bolimowa
z 1745 r. i plan £añcuta z 1750 r., choæ sporz¹dzone technik¹ dosyæ prymitywn¹, dostarczaj¹
wiele informacji o mie�cie z okresu, w jakim powsta³y, poszerzaj¹cych wiedzê zaczerpniêt¹ ze
�róde³ pisanych.

Trzecia czê�æ wystawy obejmowa³a najbardziej interesuj¹ce, spo�ród znajduj¹cych siê
w zbiorach AGAD, kartografika forteczne. Dzie³a kartografii fortecznej powsta³e w drugiej
po³owie XVIII i pierwszej po³owie XIX w. stanowi³y najczê�ciej produkt finalny prac prowa-
dzonych przez wojskowe s³u¿by in¿ynieryjne i topograficzne Rzeczypospolitej, Ksiêstwa War-
szawskiego i Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej oraz wojskowe s³u¿by in¿ynieryjne i to-
pograficzne, a tak¿e wywiadowcze pañstw obcych (zaborczych). W�ród kartografików for-
tecznych przechowywanych w zbiorach AGAD najliczniej reprezentowane s¹ plany twierdzy
jasnogórskiej i mapy ukazuj¹ce jej sytuacjê, sporz¹dzone w koñcu XVIII w. przez oficerów
Korpusu In¿ynierów Koronnych � na wystawie znalaz³y siê trzy plany. Do szczególnie cen-
nych prac kartografii fortecznej z XVIII w. nale¿¹ plany zamków. Ze znajduj¹cych siê w AGAD
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prezentowane na wystawie: plan zamku w Lipowcu z 1790 r.
i plan sytuacyjny zamku w Lanckoronie z 1772 r. W grupie kartografików fortecznych sporz¹-
dzonych przez s³u¿by topograficzne wojsk obcych nale¿y wyró¿niæ plan umocnieñ na Pradze
w Warszawie, najprawdopodobniej sporz¹dzony przez austriackie wojskowe s³u¿by topogra-
ficzne, na podstawie materia³u dostarczonego przez wywiad. W�ród planów fortyfikacji z po-
cz¹tku XIX w. dominuj¹ prace kartografów wojskowych, zarówno autorów polskich, m.in.
plan twierdzy Modlin (Fiedorowicz i Sokolnicki), jak i obcych, m.in. plany twierdz: Sando-
mierz (Kratiec) i Zamo�æ (Pritwic).

Czwart¹ czê�æ wystawy stanowi³y mapy hydrograficzne, z których najstarsze przechowy-
wane w AGAD pochodz¹ ze �Zbioru Geograficznego Stanis³awa Augusta Poniatowskiego�.
Do najbardziej interesuj¹cych i warto�ciowych nale¿¹ plany kana³ów ³¹cz¹cych zbiorniki wodne
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i tworz¹cych systemy komunikacyjne obejmuj¹ce dorzecza dwóch i wiêcej rzek. W�ród pre-
zentowanych na wystawie wyró¿niaj¹ siê mapy wielkoskalowe dorzecza D�winy i Dniepru
z naniesionymi na nich projektami kana³ów, w tym projektem Szymona Zawistowskiego. Na
uwagê zas³uguje tak¿e plan rzeki Wkry, sporz¹dzony przez J. G. von Woytena oraz projekt
kana³u miêdzy Wart¹ i Pilic¹, wykonany w 1775 r. przez nieznanego autora. Zapocz¹tkowane
w drugiej po³owie XVIII w. pomiary rzek oraz projektowanie i budowa kana³ów by³y kontynu-
owane w czasach Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W tym okresie powsta³o
wiele szczegó³owych prac kartograficznych dotycz¹cych Wis³y, m.in. autorstwa Jana Malleta,
Juliusza Kolberga i Feliksa Pancera. Najwiêksz¹ zachowan¹ grupê map hydrograficznych doby
konstytucyjnej Królestwa Polskiego stanowi¹ opracowania kartograficzne powsta³e w zwi¹z-
ku z budow¹ Kana³u Augustowskiego, ³¹cz¹cego dorzecza Wis³y i Niemna, zaliczanego do
najwiêkszych i najnowocze�niejszych inwestycji wodnych lat dwudziestych oraz trzydziestych
XIX w. Projektantami tego kana³u i autorami map byli dowódcy dwóch ówczesnych s³u¿b in-
¿ynieryjnych Wojska Polskiego: Korpusu In¿ynierów Wojskowych � gen. bryg. Mallet i Kwa-
termistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Maurycy Hauke oraz ich oficerowie,
w�ród nich p³k p³k Ignacy Pr¹dzyñski i Wojciech Chrzanowski. Na wystawie zaprezentowano
jeden z planów generalnych kana³u, z 1827 r., podpisany przez Malleta, którego wspó³autorem
by³ najprawdopodobniej tak¿e Pr¹dzyñski.

Henryk Bartoszewicz (Warszawa)

WYSTAWA �SKARBY KRAKOWSKIEGO ARCHIWUM. KRÓLEWSKI KRAKÓW
W SZCZECINIE�

W dniu 6 XI 2001 r. w Sali Gotyckiej Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie zosta³a
otwarta wystawa �Skarby krakowskiego Archiwum. Królewski Kraków w Szczecinie�. Eks-
pozycja ta jest efektem wspó³pracy Archiwum Pañstwowego w Szczecinie, Archiwum Pañ-
stwowego w Krakowie oraz Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie.

Celem wystawy by³o spopularyzowanie bogatych zbiorów AP w Krakowie, które zarówno
pod wzglêdem warto�ci historycznej, jak i wielkiej ró¿norodno�ci przechowywanych materia-
³ów zaliczyæ trzeba do najcenniejszych w Polsce. Zaprezentowane zosta³y dokumenty perga-
minowe ze �wietnie zachowanymi pieczêciami, czêsto równie¿ bogato iluminowane, rêkopisy
oprawne w skórê i zdobione t³oczeniami, dyplomy okoliczno�ciowe, rzadkie druki, a tak¿e zbiory
kartograficzne, ikonograficzne i fotograficzne, t³oki i medale.

Poprzez prezentacjê materia³ów archiwalnych podjêto próbê pokazania Krakowa na wielu
p³aszczyznach. Z jednej strony Kraków jako miasto sto³eczne z Wawelem, siedzib¹ królów
polskich i miejscem sprawowania w³adzy pañstwowej i administracyjnej, poprzez wyekspono-
wanie dokumentów królewskich, ksi¹g wielkorz¹dowych oraz ksi¹g s¹dowych grodzkich i ziem-
skich, ³¹cznie z s¹dem wy¿szym prawa niemieckiego na zamku krakowskim. Z drugiej strony
� miasto o bogatym samorz¹dzie, zobrazowanym przez akt lokacyjny miasta z 1257 r. (w ko-
pii) i symbole w³adzy miejskiej (bere³ko burmistrzów i t³oki pieczêtne miasta) oraz ksiêgi urzê-
dowe rady miasta, ³awnicze i wójtowskie. Pokazano równie¿ dokumenty królewskie nadaj¹ce
i zatwierdzaj¹ce przywileje dla mieszczan krakowskich i dla cechów (piêknie zdobione), jak
równie¿ zanotowane w ksiêgach miejskich liczne zapisy �wiadcz¹ce o �cis³ych zwi¹zkach miasta
z dworem.
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W�ród dokumentów potwierdzaj¹cych szerokie kontakty handlowe i dyplomatyczne Kra-
kowa z innymi krajami szczególne miejsce po�wiêcono dawnym zwi¹zkom Krakowa i Szczeci-
na, prezentuj¹c m.in. dokumenty pergaminowe z 1at 1390�1403 Bogus³awa, ksiêcia szczeciñ-
skiego, i listy wybrane z bogatej korespondencji miêdzy polskim dworem królewskim i Gryfi-
tami.

Na wystawie zgromadzono wiele obiektów ukazuj¹cych Kraków jako o�rodek nauki, kul-
tury, sztuki oraz ¿ycia religijnego. Zgromadzono dokumenty i akta zwi¹zane z Uniwersytetem,
ze szko³ami, instytucjami kulturalnymi, szczególnie teatrami oraz ko�cio³ami, szpitalami i brac-
twami religijnymi. Znalaz³y siê tu tak¿e liczne pami¹tki postaci znanych z ¿ycia politycznego
i kulturalnego Krakowa i Polski.

Obrazy, rysunki i wyroby rzemios³a artystycznego, wypo¿yczone z Muzeum Historyczne-
go Miasta Krakowa, uzupe³nia³y ekspozycjê, jak równie¿ przybli¿a³y zwiedzaj¹cym atmosferê
i piêkno Krakowa.

Inicjatorami wystawy byli prof. dr hab. Kazimierz Koz³owski dyrektor AP w Szczecinie, dr
S³awomir Radoñ dyrektor AP w Krakowie oraz Eugeniusz Ku� i Konrad Szulc, dyrektorzy
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie. Komisarzami wystawy by³y: Maria Frankel (AP
w Szczecinie) oraz Krystyna Jelonek-Litewka i Bo¿ena Lesiak-Przyby³ (AP w Krakowie).
Ekspozycji towarzyszy³ katalog zawieraj¹cy kolorowe reprodukcje najciekawszych obiektów.

Bo¿ena Lesiak-Przyby³ (Kraków)

�BONA SFORZA� � WYSTAWA NA WAWELU

W dniu 14 IX 2000 r. w salach Zamku Królewskiego na Wawelu1 druga, polska �ods³ona�
wystawy �Bona Sforza. Królowa Polski i ksiê¿na Bari�, zasadniczo ró¿ni¹ca siê od ekspozycji
w³oskiej. Zaprezentowane obiekty � archiwalia i muzealia � pochodzi³y g³ównie z zasobów
polskich, jak: Biblioteka PAN w Kórniku, Biblioteka Jagielloñska, Biblioteka Naukowa PAU
i PAN w Krakowie, Muzeum i Archiwum Katedralne na Wawelu, Muzeum i Biblioteka Ksi¹-
¿¹t Czartoryskich, Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ, Muzeum Narodowe w Krako-
wie, Muzeum UJ, Muzeum Archidiecezjalne w £odzi, Kolegiata �w. Marcina w Opatowie,
Katedra w P³ocku, Klasztor Benedyktynek w Stani¹tkach, Archiwum G³ówne Akt Dawnych
w Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Za-
mek Królewski w Warszawie, Muzeum ¯up Krakowskich w Wieliczce. Cennym uzupe³nie-
niem by³y dokumenty wypo¿yczone z archiwów w³oskich (Archiwum Bazyliki �w. Miko³aja
w Bari, Archiwa w Mediolanie, Modenie, Bari, Biblioteka Narodowa w Bari) i sprowadzony
z Muzeów Watykañskich portret Franciszka � brata królowej. Wystawa zosta³a umieszczona
w trzech komnatach drugiego piêtra zachodniego skrzyd³a Zamku, w miejscu mocno zwi¹za-
nym z ¿yciem i dzia³alno�ci¹ królowej.

Pierwsza z sal po�wiêcona by³a m³odo�ci Bony spêdzonej we W³oszech, jej zam¹¿pój�ciu
oraz ¿yciu i dzia³alno�ci politycznej na dworze królewskim w Krakowie. Ekspozycjê otwiera³y
szesnastowieczne widoki, mapy i starodruki pokazuj¹ce zarówno miasta i krainy, m.in. Medio-
lan, Neapol, Pawiê, Ksiêstwo Mediolanu, Królestwo Neapolu, jak i osoby, w�ród których Bona
spêdzi³a sw¹ m³odo�æ, m.in. portret Franciszka, brata Bony. Dalej eksponowano widoki miast

1 O wystawie w Castello Svevo w Bari zob. �Archeion�, t. 102, 2000, s. 305.
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Fot. 2. Fragment ekspozycji w sali drugiej. Fot. 1 i 2 wykona³a M. Hutarzyñska-Janikowska.

Fot. 1. Plan Mediolanu, 1588 r.; poni¿ej portrety rodziców Bony w dziele A. Campiego,
1585 r.
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polskich, z którymi zwi¹zana by³a królowa. W gablocie zgromadzono obiekty dotycz¹ce ma³¿eñ-
stwa Zygmunta Starego i Bony. Pokazano tu dokument pergaminowy wystawiony przez cesarza
Maksymiliana I, zatwierdzaj¹cy umowê przed�lubn¹ zawart¹ miêdzy królem Zygmuntem I i Iza-
bel¹ Aragoñsk¹ (Kraków, Biblioteka Ksi¹¿¹t Czartoryskich), trzy starodruki powsta³e z okazji
królewskich za�lubin (Biblioteka Jagielloñska), a tak¿e portret m³odej Bony, zamieszczony w dziele
Josta Ludwika Decjusza De Sigismundi regis temporibus (Muzeum Narodowe w Krakowie).

Ca³opostaciowe portrety Zygmunta I i Bony namalowane przez nieznanego z nazwiska
malarza nadwornego (Zamek Królewski w Warszawie) oraz odlewy tarcz z herbami Sforzów
i Jagiellonów otwiera³y galeriê z wizerunkami przedstawicieli rodziny Jagiellonów zamiesz-
czonymi na obrazach, grafikach i medalach. Uwagê zwraca³y zw³aszcza medale, dzie³a wybit-
nych medalierów, rytowników i rze�biarzy dzia³aj¹cych w Polsce w XVI w., takich jak Gio-
vanni Maria Mosca zw. Padovano czy Giovanni Giacomo Caraglio. Zainteresowaniem cieszy-
³y siê równie¿ klocki drzeworytnicze, z których odbite zosta³y eksponowane obok grafiki Zyg-
munta I i Zygmunta Augusta.

Narodziny nastêpcy tronu, Zygmunta Augusta, znalaz³y odbicie w ksiêdze miejskiej za-
wieraj¹cej mowê burmistrza krakowskiego Jana Czimermana, wyg³oszon¹ z tej okazji (AP
w Krakowie) oraz w li�cie Bony do Alfonsa I d�Este, ksiêcia Ferrary (Modena, Archivio di
Stato). W jednej z gablot, po�ród innych, znalaz³ siê wa¿ny dla Polski traktat z 1525 r. w spra-
wie sekularyzacji Prus, zawarty miêdzy Zygmuntem I a Albrechtem Hohenzollernem, wielkim
mistrzem Zakonu Krzy¿ackiego (Kraków, Biblioteka Ksi¹¿¹t Czartoryskich).

Zbiór obiektów drugiej komnaty otwiera³ portret królowej, dzie³o powsta³e w warsztacie
£ukasza Cranacha m³. (orygina³ z Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich), oraz kopia z XIX w. ze-
spo³u 10 miniatur przedstawiaj¹cych wizerunki rodziny Jagiellonów (Zamek Królewski w War-
szawie, depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie).

 W sali tej eksponowano królewskie pami¹tki rodzinne, m.in. kameê z portretem króla Zyg-
munta II Augusta (Zamek Królewski na Wawelu), Atlas nauticus, pochodz¹cy z jego biblioteki
(Biblioteka Jagielloñska) oraz rêcznie malowany i z³ocony modlitewnik, bêd¹cy najprawdo-
podobniej w³asno�ci¹ Bony (Zamek Królewski w Warszawie). W kolejnej gablocie ekspono-
wano obiekty i bogato iluminowane dokumenty zwi¹zane z ¿yciem religijnym rodziny królew-
skiej, m.in.: potwierdzenie przywileju wyboru spowiednika (Kraków, Biblioteka Ksi¹¿¹t
Czartoryskich), akt ustanowienia Kolegium Rorantystów przez Zygmunta Starego (Archiwum
Kapitu³y Metropolitalnej na Wawelu) oraz t³ok pieczêci tego¿ kolegium (Katedra na Wawelu).

Zas³ug¹ królowej Bony by³o wzbogacenie kuchni polskiej o nieznane wcze�niej jarzyny,
dlatego te¿ na wystawie eksponowane by³y starodruki, w których znajduj¹ siê ryciny tych¿e
warzyw, m.in. rêcznie kolorowany zielnik P. A. Matthiolusa, Bücher von Kreutern und Bäumen
(Kraków, Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ).

W komnacie tej zgromadzono równie¿ eksponaty zwi¹zane z osobisto�ciami pe³ni¹cymi
funkcje pañstwowe na królewskim dworze. Pokazano zarówno ich portrety, jak np. Piotra Kmity,
Jana Dantyszka, Jana Tarnowskiego czy Piotra Tomickiego, jak równie¿ fundowane przez wie-
lu z nich dzie³a sztuki: kielichy, ornaty, pastora³, monstrancjê. Eksponowano tu tak¿e ornat �
dar królowej Bony, z kartuszem z herbami pañstwowymi i rodowymi. Po�ród grafik i rysun-
ków wspaniale prezentowa³a siê miniatura wykonana przez Stanis³awa Samostrzelnika z wi-
zerunkiem Krzysztofa Szyd³owieckiego, kanclerza wielkiego koronnego, wyjêta z dzie³a Liber
geneseos illustris familiae Schidlovieciae (Kórnik, Biblioteka PAN).

Zarówno w drugiej, jak i w trzeciej sali znalaz³y siê ksiêgi i dokumenty po�wiadczaj¹ce
aktywn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ królowej. By³a ona inicjatork¹ porz¹dkowania zarz¹du do-
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brami koronnymi, poprzez wykup zastawionych królewszczyzn, czego przyk³adem jest doku-
ment, moc¹ którego król Zygmunt I oddawa³ Bonie wykupione przez ni¹ dobra królewskie:
Bielsko, Sura¿, Narew, Kleszczele (AP w Krakowie). W przejmowanych na Litwie i ¯mudzi
w³o�ciach w³adczyni realizowa³a reformê gospodarcz¹, zwan¹ pomiar¹ w³óczn¹. Odbiciem tej
dzia³alno�ci by³ eksponowany w jednej z gablot Rejestr dóbr królewskich Kretynga (Warsza-
wa, AGAD).

Bona dba³a równie¿ o swe posiad³o�ci we W³oszech. �wiadczy o tym m.in. napisany przez
ni¹ list, w którym poleca³a Janowi Dantyszkowi, aby wszelkimi sposobami stara³ siê o zwrot
zamku w Bari (AP w Krakowie), a tak¿e dokument królewski upowa¿niaj¹cy Miko³aja Anto-
niego Carmignano do sprzeda¿y ksiêstwa Rossano (Warszawa, AGAD). W�ród obiektów
przywiezionych z W³och znalaz³ siê przywilej dla kapitu³y Bazyliki �w. Miko³aja w Bari (Bari,
Archivio della Basilica di San Nicola) i zatwierdzenie przywilejów nadanych przez Zygmun-
ta I i Bonê Uniwersytetowi w Bari (Bari, Archivio di Stato).

W trzeciej komnacie pokazywano tak¿e ksiêgi miejskie, w których znajduj¹ siê wpisy do-
tycz¹ce W³ochów, jak np. spisany w³asnorêcznie testament nadwornego budowniczego i rze�bia-
rza Bartolomea Berrecciego.

Mo¿na tu by³o równie¿ zobaczyæ obiekty powsta³e w XIX w., g³ównie autorstwa Jana Matej-
ki, które swym tematem nawi¹zuj¹ do ró¿nych epizodów z ¿ycia Bony, jak Zawieszenie dzwo-
nu Zygmunta... oraz Otrucie Bony.

Ostatnie dni ¿ycia Bony na dworze w Bari przybli¿a³a uwierzytelniona kopia testamentu
Bony z 1607 r. (Bari, Archivio del Capitolo Metropolitano) i ksiêga Metryki Koronnej z wpi-
sem testamentu królowej (Warszawa, AGAD).

Wystawê zamyka³a reprodukcja mauzoleum Bony Sforzy, znajduj¹cego siê w Bazylice �w.
Miko³aja w Bari, wykonanego w 1593 r. na zamówienie Anny Jagiellonki.

Komisarzami wystawy by³y: Ojcumi³a Sieradzka-Malec (Zamek Królewski na Wawelu)
i Bo¿ena Lesiak-Przyby³ (AP w Krakowie). Oprawê plastyczn¹ ekspozycji przygotowali: Zbi-
gniew Lesiak oraz asystenci Paulina Izdebska i Joachim Lesiak. Ekspozycja by³a udostêpniana
zwiedzaj¹cym do 19 XI 2000 r.

Bo¿ena Lesiak-Przyby³ (Warszawa)

ROZMOWY POLSKO-UKRAIÑSKIE W SPRAWIE WYMIANY MATERIA£ÓW
ARCHIWALNYCH

W dniach 11�12 XII 2001 r. w Krasiczynie odby³o siê drugie posiedzenie zespo³u eksper-
tów ds. archiwaliów historycznych, dzia³aj¹cego w ramach Miêdzyrz¹dowej Komisji Polsko-
-Ukraiñskiej ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych pod-
czas II wojny �wiatowej. Stronê polsk¹ w rozmowach reprezentowali: Andrzej Biernat (prze-
wodnicz¹cy strony polskiej; dyrektor generalny NDAP), W³adys³aw Stêpniak (zastêpca na-
czelnego dyrektora archiwów pañstwowych), Jacek Krochmal (kierownik ZNA NDAP), Jan
Basta (dyrektor AP w Rzeszowie), S³awomir Radoñ (dyrektor AP w Krakowie) i Micha³ Mi-
chalski (Departament Dziedzictwa Narodowego i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultu-
ry). Stronê ukraiñsk¹ reprezentowali: Hennadij Boriak (przewodnicz¹cy strony ukraiñskiej;
zastêpca przewodnicz¹cego Pañstwowego Komitetu Archiwów Ukrainy), Walentyna Wrublew-
ska (zastêpca przewodnicz¹cego Pañstwowej S³u¿by Kontrolnej ds. Przemieszczenia Dóbr
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Kultury za Granicê Ukrainy), Olga Muzyczuk (dyrektor Centralnego Pañstwowego Archiwum
Historycznego Ukrainy w Kijowie) i Diana Pelts (dyrektor CPAHU we Lwowie).

Rozmowy stanowi³y kontynuacjê uzgodnieñ, które zapad³y podczas pierwszego posiedze-
nia zespo³u ekspertów w Krakowie (15�16 II 2001 r.). Przyjêto wówczas generalne zasady,
którymi strony rozmów postanowi³y kierowaæ siê podczas dalszych negocjacji. Uzgodniono,
¿e kryterium kwalifikowania archiwaliów do polskiego b¹d� ukraiñskiego zasobu archiwalne-
go bêdzie zasada proweniencji terytorialnej. Bêdzie ona stosowana w odniesieniu do akt wy-
tworzonych przez w³adze pañstwowe i samorz¹dowe. Natomiast w odniesieniu do archiwa-
liów o charakterze prywatnym i spo³ecznym decyzje dotycz¹ce ich przynale¿no�ci do zasobów
archiwalnych Polski i Ukrainy podejmowane bêd¹ w trybie indywidualnym, w tym z uwzglêd-
nieniem woli aktotwórcy lub w³a�ciciela akt, wzglêdnie jego nastêpcy prawnego. Stwierdzono
te¿, ¿e propozycje dotycz¹ce wymiany archiwaliów zg³aszane przez zespó³ ekspertów bêd¹
respektowaæ zasadê niepodzielno�ci zespo³ów archiwalnych. Innym wa¿nym ustaleniem by³a
decyzja o objêciu rozmowami ca³ego narodowego zasobu archiwalnego Polski i Ukrainy, nie-
zale¿nie od miejsca ich aktualnego przechowywania. W konsekwencji tego ustalenia rozmo-
wami objêto nie tylko archiwalia z zasobu archiwów, ale tak¿e materia³y archiwalne przecho-
wywane w muzeach i bibliotekach. Z uwagi na specyfikê i z³o¿ono�æ dziejów Polski i Ukrainy,
na spotkaniu krakowskim przyjêto tak¿e inn¹ propozycjê, niezwykle wa¿n¹ dla zakresu dal-
szych rozmów na temat wymiany archiwaliów. Tak wiêc uzgodniono, ¿e przedmiotem rozmów
bêd¹ nie tylko archiwalia bezprawnie przemieszczone podczas II wojny �wiatowej, ale tak¿e
pozosta³e materia³y archiwalne o polskiej i ukraiñskiej proweniencji terytorialnej. W konse-
kwencji tego ustalenia rozmowami objête zosta³y wszystkie materia³y archiwalne znajduj¹ce
siê obecnie w zasobach archiwalnych Polski i Ukrainy.

Podczas rozmów prowadzonych na drugim posiedzeniu zespo³u w Krasiczynie strony z³o¿y³y
sprawozdania z realizacji podjêtych zobowi¹zañ. Na podstawie wcze�niejszych uzgodnieñ ka¿da
ze stron opracowa³a wstêpne spisy materia³ów archiwalnych, które jej zdaniem powinny zostaæ
objête wymian¹. Po zapoznaniu siê z wynikami tych prac uzgodniono, ¿e bêd¹ one kontynu-
owane, tak aby mog³y powstaæ pe³ne spisy archiwaliów, mog¹cych byæ przedmiotem wymiany.
Strona polska opracowa³a ju¿ potrzebne informacje, opieraj¹c siê na ewidencji zasobu archi-
wów dostêpnej w komputerowej bazie SEZAM, która jest równie¿ dostêpna na stronie interne-
towej NDAP (www.archiwa.gov.pl). Natomiast strona ukraiñska zobowi¹za³a siê dostarczyæ
w terminie do koñca kwietnia 2002 r. dodatkowe spisy, zawieraj¹ce informacje o materia³ach
archiwalnych przechowywanych w zbiorach archiwów ze Lwowa, Iwano-Frankowska, £ucka,
Równego, Tarnopola oraz z Muzeum Narodowego we Lwowie, a tak¿e sporz¹dziæ spisy mate-
ria³ów archiwalnych polskiej proweniencji terytorialnej znajduj¹cych siê w archiwach wschod-
niej Ukrainy, ze szczególnym uwzglêdnieniem Archiwum Pañstwowego Obwodu Charkow-
skiego. Wa¿nym postanowieniem by³o tak¿e podjêcie przez stronê ukraiñsk¹ zobowi¹zania
o udostêpnieniu polskim ekspertom centralnej kartoteki zespo³ów archiwalnych przechowy-
wanych w zasobie archiwów pañstwowych Ukrainy, znajduj¹cej siê w Pañstwowym Komite-
cie Archiwów Ukrainy w Kijowie, a tak¿e komputerowej bazy danych pod nazw¹ �System
Informacyjny � Centralna Kartoteka Zespo³ów�.

Kolejnym ustaleniem rozmów by³o uzgodnienie mówi¹ce o potrzebie zestawienia trzech
list zespo³ów archiwalnych, które objête zostan¹ dalszymi rozmowami. Na pierwszej z nich
znajdowaæ siê bêdzie wykaz zespo³ów, które bezspornie powinny zostaæ objête wymian¹. Na
drugiej li�cie zestawione zostan¹ materia³y archiwalne wymagaj¹ce przeprowadzenia eksper-
tyz w zakresie stwierdzenia ich rzeczywistej proweniencji terytorialnej. Trzecia lista zawieraæ
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bêdzie wykazy poloników i ukrainików w zbiorach polskich i ukraiñskich o istotnym znacze-
niu dla historii obydwu pañstw.

Efektem rozmów prowadzonych na drugim posiedzeniu zespo³u ekspertów by³o uzgodnie-
nie listy propozycji materia³ów archiwalnych, które maj¹ zostaæ objête wzajemn¹ wymian¹
w ramach tzw. pierwszego kroku. Po dokonaniu przegl¹du materia³ów archiwalnych propono-
wanych do przekazania ustalono, ¿e przedmiotem wymiany bêd¹ ze strony polskiej: jedna ksiê-
ga miejska z Krzemieñca z lat 1747�1764 oraz trzy ksiêgi grodzkie (krzemieniecka, w³odzi-
mierska i ¿ytomierska) z lat 1683�1783, przechowywane w zasobie AGAD w Warszawie, oraz
jedna ksiêga grodzka lwowska z 1687 r., z zasobu AP w Krakowie. Ze strony ukraiñskiej przed-
miotem wymiany bêdzie zbiór 22 dokumentów pergaminowych z lat 1396�1760, przechowy-
wanych w zasobie CPAHU w Kijowie oraz zespó³ Komisja do rozpatrzenia roszczeñ finanso-
wo-maj¹tkowych miêdzy Austri¹ a Królestwem Polskim, z lat 1816�1817 (16 j.a.) z CPAHU
we Lwowie.

Powy¿sze propozycje wymiany archiwaliów zostan¹ przed³o¿one do rozpatrzenia i akceptacji
przez Miêdzyrz¹dow¹ Komisjê Polsko-Ukraiñsk¹ ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraco-
nych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny �wiatowej.

Podczas rozmów prowadzonych w Krasiczynie omawiano te¿ stan realizacji polsko-ukra-
iñskich projektów i inicjatyw dotycz¹cych wspólnego dziedzictwa archiwalnego obu pañstw.
Chodzi zw³aszcza o realizacjê programów �Wspólne dziedzictwo archiwalne pañstw i naro-
dów Europy �rodkowej i Wschodniej� i �Odtworzenie Pamiêci Polski�, prac nad wydawnic-
twami Metryka Wo³yñska 1569�1673 oraz przewodnika po zasobie CPAHU we Lwowie, jak
równie¿ komputerowych baz danych �Kataster Galicyjski� i �Ksiêgi metrykalne Ukrainy Za-
chodniej�. Strony zadeklarowa³y wolê dalszej wspó³pracy przy realizacji tych programów.

Strona ukraiñska wyrazi³a te¿ gotowo�æ udzielenia pomocy w zakresie poszukiwania
i udostêpnienia materia³ów archiwalnych dotycz¹cych Gabinetu Numizmatycznego króla Sta-
nis³awa Augusta, które mog¹ znajdowaæ siê w Instytucie Archeologii Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy, Muzeum Narodowym Historii Ukrainy oraz w innych zbiorach.

Jacek Krochmal (Warszawa)

POSIEDZENIA NAUKOWE W ARCHIWACH PAÑSTWOWYCH
W LATACH 2000�2001. ZESTAWIENIE TYTU£ÓW REFERATÓW

Jednym z przejawów dzia³alno�ci naukowej archiwów pañstwowych s¹ organizowane przez
nie zebrania naukowe. Stanowi¹ one wa¿ne forum wymiany do�wiadczeñ oraz prezentacji osi¹-
gniêæ zawodowych pracowników archiwów. Referaty wyg³aszane w czasie wyst¹pieñ publi-
kowane s¹ czêsto na ³amach �Archeionu� oraz lokalnych czasopism historyczno-archiwalnych.

Wykaz niniejszy zawiera tytu³y referatów wyg³oszonych na posiedzeniach naukowych
w archiwach pañstwowych w 2000 r. (31 referatów) oraz w 2001 r. (32 referaty). W porówna-
niu z latami ubieg³ymi dorobek naukowy pracowników archiwów pod wzglêdem ilo�ciowym
utrzymuje siê na zbli¿onym poziomie. Równie¿ liczba archiwów organizuj¹cych posiedzenia
naukowe nie uleg³a znacz¹cej zmianie. Podobnie jak w latach 1998�19991, najbardziej aktyw-

1 Zob. Posiedzenia naukowe w archiwach pañstwowych w latach 1998�1999. Zestawienie tytu³ów
referatów, oprac. D. Ganczar, �Archeion�, t. 102, 2000, s. 306�309.
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ne w dziedzinie organizowania zebrañ naukowych s¹ archiwa pañstwowe w Poznaniu, Wro-
c³awiu i w £odzi.

W obecnym zestawieniu na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ referaty po�wiêcone omówieniu
krajowych i zagranicznych konferencji archiwalnych i historycznych, w których uczestniczyli
pracownicy archiwów. W�ród tekstów znalaz³y siê tak¿e 3 relacje z zagranicznych wyjazdów
naukowych archiwistów. Zdecydowana wiêkszo�æ referatów prezentuje wyniki prac prowa-
dzonych nad opracowaniem zespo³ów archiwalnych lub te¿ rezultaty badañ naukowych archi-
wistów przygotowanych na podstawie bazy �ród³owej macierzystych archiwów. Na uwagê
zas³uguje tak¿e wspó³praca archiwów pañstwowych z instytucjami zagranicznymi, czego re-
zultatem bywa udzia³ go�ci zagranicznych w posiedzeniach naukowych archiwów (zob. posie-
dzenie naukowe w AP w Bydgoszczy w 2001 r.).

Teksty wskazanych referatów lub ich streszczenia (formê wybierali nadawcy) znajduj¹ siê
w zbiorach Zak³adu Naukowego Archiwistyki NDAP.  Od 2001 r. informacje o terminach i tema-
tach zebrañ naukowych organizowanych przez archiwa pañstwowe, a tak¿e konferencji nauko-
wych, w których uczestnicz¹ pracownicy archiwów, umieszczane s¹ na stronie internetowej
NDAP: www.archiwa.gov.pl. (w dziale �Kronika wydarzeñ�).

2000

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Maria B e r m a n, Zespó³ fotografii Centralnej Agencji Fotograficznej 1951�1991 prze-
chowywany w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy

Janusz K u t t a, Ogólny program pomorski wojewody W³adys³awa Raczkiewicza w la-
tach 1936�1939

Luiza P a w l a k - P a c e w i c z, Stan obiektów zabytkowych i pomieszczeñ magazyno-
wych Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy

Archiwum Pañstwowe w Kielcach

Wojciech G r z e s i k, Historia hufca ZHP w Kielcach w latach 1963�1973 w �wietle akt
przechowywanych w AP w Kielcach

Jerzy J a b ³ o ñ s k i, Relacja z konferencji pt. �Archiwa instytucji naukowych i kultural-
nych u progu XXI wieku� (Poznañ, 10 XII 1999 r.)

Tadeusz K r ê g i e l, Starachowickie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Drzewnego w �wietle
materia³ów �ród³owych przechowywanych w Starachowicach

Iwona P o g o r z e l s k a, Kluby sportowe w Kielcach i ich dzia³alno�æ na podstawie akt
AP w Kielcach

Archiwum Pañstwowe w Lublinie

Anna C h u r s a n, Relacja z IX Sympozjum Nauk Daj¹cych Poznawaæ �ród³a Historyczne
�Formu³a, archetyp i konwencja w �ródle historycznym� (Kazimierz Dolny, 14�15 XII 2000 r.)
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Lutos³aw S t a c h o w s k i, Materia³y do dziejów Stowarzyszeñ Katolickich w latach 1918�
�1939 w AP w Lublinie

Maria T r o j a n o w s k a, Dokumenty prezent na unickie beneficja parafialne w XVII
i XVIII w.

El¿bieta W i e r z b i c k a, Relacja z XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we
Wroc³awiu (Wroc³aw, 15�18 IX 1999 r.)

Ludwik Z a b i e l s k i, Relacja z seminarium naukowo-metodycznego nt. Zintegrowane-
go systemu informatycznego Archiwum Narodowego Macedonii (Warszawa, 14 XII 2000)

Archiwum Pañstwowe w £odzi

Izabela M a t y s i a k - A l e k s a n d r o w i c z, Archiwa zak³adowe szkó³ wy¿szych,
�rednich i placówek o�wiatowo-wychowawczych w £odzi

Stanis³awa M u r a w s k a, Relacja z konferencji pt. �Ochrona zasobu archiwalnego �
do�wiadczenia holenderskie� (Warszawa, 21�22 X 1999 r.)

Pawe³ P i e t r z y k, 1. Przedsiêbiorstwo Domy Towarowe �Centrum� w Warszawie, Od-
dzia³ w £odzi 1950�1993. Historia, organizacja i kancelaria archiwotwórcy. 2. Relacja ze szko-
lenia metodyczno-archiwalnego przeprowadzonego przez archiwistów amerykañskich z Cen-
trum Historii Amerykañskiej przy Uniwersytecie Teksañskm w Austin i Archiwum Katolickie-
go Teksasu (Warszawa, 27�28 VI 2000 r.)

Ryszard S t a s i a k, Procesy archiwotwórcze na podstawie archiwaliów by³ego Zjedno-
czenia Przemys³u Odzie¿owego w £odzi

Piotr Z a w i l s k i, Relacja z XIV Miêdzynarodowego Kongresu Archiwów (Sewilla, 21�
�26 IX 2000 r.)

Archiwum Pañstwowe w Poznaniu

Andrzej C h o n i a w k o, Analiza krytyczna sposobu prezentacji dziejów miast wielko-
polskich po 1945 r. na ³amach wydanych w latach dziewiêædziesi¹tych monografii regional-
nych

Beata K a r w a l s k a, Starostwo Grodzkie miasta Poznania [1853�1919] 1920�1925
[1926], 1932�1939 dzieje i zasób

Krzysztof K o l e d a, Dzieje i zasób archiwalny by³ej Okrêgowej Komisji Badania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu

Henryk K r y s t e k, 1. Omówienie wydawnictw z zakresu literatury archiwalnej: Miê-
dzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego ISAD(G), Miêdzynarodowy Standard Hase³ Wzor-
cowych ISAAR(CPF), Dodatek do tomu C �Archeionu�. 2. Organizacja s³u¿b ochrony zabyt-
ków w Wielkopolsce oraz dzia³alno�æ ich archiwów zak³adowych

Barbara R a t a j e w s k a, Archiwum Pañstwowe w Lesznie w latach 1950�2000
Piotr R y b c z y ñ s k i, Popularyzacja archiwum i jego zasobu w �rodowiskach lokalnych

na przyk³adzie Archiwum Pañstwowego w Poznaniu Oddzia³ w Koninie
Przemys³aw W o j c i e c h o w s k i, Fizyczne i chemiczne metody dezynfekcji i dezyn-

sekcji materia³ów archiwalnych
Henryk Z i m n i a k, Baltendeutsche w Kraju Warty, 1939�1945
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Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu

Mieczys³awa C h m i e l e w s k a, Znaczenie, tre�ci i symbolika przywilejów herbowych
w �wietle dokumentów z AP we Wroc³awiu

Bo¿ena K u m o r, Willa Alberta i Toni Neisser. Zarys dziejów obiektu
Dorota S o k o ³ o w s k a, Relacja z pobytu na szkoleniu archiwalnym w Marburgu
Roman S t e l m a ch, Dokumenty �l¹skich komend joannitów w zasobie Centralnego Ar-

chiwum Pañstwowego w Pradze

2001

Archiwum Akt Nowych

Jan B a ñ b o r, Komunikat: Problematyka 69. zjazdu Stowarzyszenia Archiwistów Nie-
mieckich

W³odzimierz J a n o w s k i, Struktury poziome w PZPR w latach 1980�1981
Tadeusz K r a w c z a k, 1. Protoko³y zjazdów i konferencji Episkopatu Polski. 2. Teki Sapiehy
Jolanta L o u c h i n, Dzieje zakonu kawalerów maltañskich (joannitów) w Polsce, ze

szczególnym uwzglêdnieniem utworzenia, organizacji i dzia³alno�ci komandorii na Litwie

Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy

Krzysztof K l a p k a, U¿ytkownicy pracowni naukowej Archiwum Pañstwowego
w Bydgoszczy w latach 1980�2000

Melania R o m a n i u k, Teatralia w zasobie Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy

Archiwum Pañstwowe w Katowicach

Wilfried R e i n i n g h a u s, Dzieje górnictwa i hutnictwa we wczesnym okresie indu-
strializacji w �wietle akt pruskich urzêdów górniczych w latach 1763�1865

Archiwum Pañstwowe w Lublinie

Anna C h u r s a n, Dzia³alno�æ s¹du i kancelarii ziemskiej lubelskiej na tle przemian poli-
tycznych i ustrojowych koñca XVIII w.

Gra¿yna S u s z y c k a - T o m k i e w i c z, Relacja z konferencji pt. �Problemy d³ugo-
trwa³ego przechowywania elektronicznych materia³ów archiwalnych w do�wiadczeniach Bia-
³oruskiego Centrum Naukowo-Badawczego Dokumentacji Elektronicznej�

Archiwum Pañstwowe w £odzi

Julian B a r a n o w s k i, Starosta Powiatu £ódzkiego (Der Landrat des Kreises Litzmann-
stadt) 1939�1944 r. i pozosta³e po nim akta

Stanis³awa M u r a w s k a, Stan zachowania i potrzeby prac zabezpieczeniowo-konser-
watorskich ksi¹g wieczystych w archiwach s¹dowych województwa ³ódzkiego

Rados³aw P e t e r m a n, Dokument elektroniczny
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Pawe³ P i e t r z y k, Archiwum profesora Emila Stanis³awa Rappaporta � biografia twór-
cy i pozosta³o�æ aktowa

Archiwum Pañstwowe w Opolu

Janina D o m s k a, Archiwum Miejskie w Namys³owie
Wojciech W o � n i a k, Struktura organizacyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

w województwie opolskim w latach 1948�1990. Na podstawie zachowanych akt Archiwum
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu

Henryk N i e s t r ó j, Archiwistyka w Niemczech. Struktury archiwów niemieckich. Kszta³-
cenie kadr (Szko³a Archiwalna w Marburgu)

Archiwum Pañstwowe w Poznaniu

Andrzej C h o n i a w k o, Niektóre aspekty wykorzystania techniki komputerowej w opra-
cowywaniu akt w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu

Tadeusz D z w o n k o w s k i, Organizacja pañstwowej s³u¿by archiwalnej na Ziemi Lu-
buskiej w latach 1945�1990

Karol P a w l a k, Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych
s³u¿by wiêziennej

Erazm S c h o l t z, Marek S z c z e p a n i a k, Mapy, plany i rysunki architektoniczne
w aktach miasta Gniezna przechowywanych w Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Polskiego w Gnie�-
nie i w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu Oddzia³ w Gnie�nie

Krzysztof S t r y j k o w s k i, Organizacja i efekty opieki nad narastaj¹cym zasobem
w archiwach Francji i Szwajcarii

Sybilla S u s z e k, Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu w latach 1919�1939
i jego akta

Przemys³aw W o j c i e c h o w s k i, Program rz¹dowy �Kwa�ny papier. Ratowanie w skali
masowej zagro¿onych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych� cele i zadania

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu

Mieczys³awa C h m i e l e w s k a, Tre�ci piêtnastowiecznych instrumentów i znaków
notarialnych notariuszy z Cieszyna

Józef D r o z d , Ks. Prymas Stefan Wyszyñski na Dolnym �l¹sku w �wietle akt przecho-
wywanych w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu

Janusz G o ³ a s z e w s k i, 1. Kataster pruski i kataster galicyjski � próba porównania.
2. Przyczynki do dziejów Prusic od XVIII do po³owy XX w. w �wietle dokumentów przecho-
wywanych w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu

Ma³gorzata K y s i l, Pa³ac w Modle na tle dziejów rodów Bibranów i Rittbergów (1564�1972)
Ivo £ a b o r e w i c z, Historia siedzib Archiwum Pañstwowego Oddzia³ w Legnicy (1953�2001)
Roman S t e l m a c h, Archiwalia do dziejów Prusic
Gra¿yna T r z a s k o w s k a, Miasto Prusice w latach 1945�1951 w �wietle materia³ów

archiwalnych zgromadzonych w AP we Wroc³awiu

Opracowa³ Dariusz Ganczar (Warszawa)
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ANNA ADELAJDA PODOLAK
(22 V 1942�1 X 2000)

Anna Adelajda Kulpiñska-Podolak, córka Tadeusza Kulpiñskiego i Adeli z domu Siudy,
urodzi³a siê w Przemy�lu 22 V 1942 r. W latach 1949�1956 uczêszcza³a do Szko³y Podstawo-
wej 10 w Przemy�lu, po której ukoñczeniu rozpoczê³a naukê w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Przemy�lu. Egzamin dojrza³o�ci z³o¿y³a w 1961 r. Ukoñczywszy kurs maszynopisania, z³o-
¿y³a podanie o pracê w Archiwum Pañstwowym i od dnia 1 IV 1962 r. rozpoczê³a pracê na
stanowisku intendentki.

Przechodzi³a kolejne szczeble zawodu archiwisty, od praktykanta archiwalnego w 1966 r.,
m³odszego archiwisty w 1967 r., do archiwisty w 1969 r. i starszego archiwisty w 1975 r.
W 1976 r., po utworzeniu WAP w Przemy�lu, awansowa³a na kierownika Oddzia³u II � mate-
ria³ów archiwalnych powsta³ych po zakoñczeniu dzia³añ wojennych 1944�1945, od 1978 r.
wchodzi³a w sk³ad zespo³u doradczego przy dyrektorze WAP, a tak¿e w sk³ad komisji przyjêæ
do pracy. Po wprowadzeniu nowej struktury organizacyjnej i likwidacji dotychczasowych od-
dzia³ów aktowych, przesz³a do zajêæ w Oddziale I opracowania zasobu. W roku nastêpnym od
1 VIII 1981 r. pe³ni³a obowi¹zki kierownika Oddzia³u II nadzoru nad narastaj¹cym zasobem,
od nastêpnego roku zosta³a kierownikiem. W 1983 r. dodatkowo przejê³a obowi¹zki kasjera
w ksiêgowo�ci.

W 1986 r. zrezygnowa³a z kierowania Oddzia³em nadzoru, pozostaj¹c na stanowisku star-
szego archiwisty w Oddziale administracyjno-gospodarczym. W 1989 r. awansowa³a na stano-
wisko starszego specjalisty koordynuj¹cego dzia³alno�æ administracyjno-gospodarcz¹. Po przej-
�ciu na emeryturê zatrudniona w niepe³nym wymiarze czasu pracy jako starszy specjalista ds.
kadr.

Aktywnie uczestniczy³a w pracach kilku komisji i zespo³ów doradczych dzia³aj¹cych
w archiwum. Swoje bogate do�wiadczenia merytoryczne z d³ugoletniej pracy przekazywa³a
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poprzez aktywny udzia³ w pracach Komisji Metodycznej i Komisji Archiwalnej Oceny Doku-
mentacji oraz Kolegium Doradczym przy dyrektorze. Bardzo dobrze zna³a zasób aktowy,
szczególnie ten wytworzony i przejêty do archiwum po 1945 r. Podstawowa znajomo�æ ³aciny
wyniesiona ze szko³y �redniej pozwala³a jej tak¿e w miarê poprawnie korzystaæ z akt daw-
nych. Lubi³a i chêtnie realizowa³a kwerendy genealogiczne i metrykalne.

Szkoli³a pracowników nowo przyjêtych do pracy. Prowadzi³a tak¿e przez wiele lat zajêcia
na kursach archiwalnych dla archiwistów zak³adowych organizowanych przez ZDZ w Pozna-
niu. Prowadzi³a zajêcia z zakresu funkcjonowania kancelarii, obiegu dokumentów oraz klasy-
fikacji akt, organizowania i funkcjonowania sk³adnic akt i archiwów zak³adowych.

Za solidn¹ i sumienn¹ pracê by³a nagradzana i odznaczana, m.in. odznak¹ honorow¹ �Za
zas³ugi dla archiwistyki� w 1979 r., �Zas³u¿ony dla województwa przemyskiego� 1979 r., Z³o-
tym Krzy¿em Zas³ugi w 1989 r. Ca³y wolny czas poza prac¹ zawodow¹ po�wiêca³a rodzinie,
prowadzeniu domu i wychowywaniu synów Macieja i Paw³a. Po niemal równoczesnej �mierci
matki i mê¿a nieuleczalna choroba niszczy³a jej organizm. Do koñca walczy³a, nie za³amuj¹c
siê i nie trac¹c wiary. Zmar³a 1 X 2000 r. w Rzeszowie. Pogrzeb odby³ siê 4 pa�dziernika
w Przemy�lu. Zosta³a pochowana na cmentarzu Zasañskim.

Bogus³aw Bobusia (Przemy�l)
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STANIS£AW NAWROCKI
(2 XI 1925�21 XI 2000)

Stanis³aw Nawrocki urodzi³ siê 2 XI 1925 r. we wsi Parzynów w powiecie kaliskim, w ro-
dzinie ch³opskiej. St¹d te¿ wyniós³ wielkopolskie cechy solidno�ci i rzetelno�ci oraz zami³o-
wanie do porz¹dku, którymi kierowa³ siê w ci¹gu ca³ego swojego ¿ycia. Okres wojny i oku-
pacji spêdzi³ na robotach przymusowych w gospodarstwie rolnym na �l¹sku, sk¹d wracaj¹c
po wyzwoleniu w strony rodzinne cudem unikn¹³ rozstrzelania przez oddzia³ maruderów Armii
Czerwonej. Po wojnie rozpocz¹³ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Kêpnie. Po uzyska-
niu tam �wiadectwa dojrza³o�ci, od 1947 do 1952 r. studiowa³ historiê na Uniwersytecie
Poznañskim. Ukoronowaniem jego ówczesnych zainteresowañ by³a praca magisterska pt.
�Udzia³ nauczycieli w wydarzeniach Wiosny Ludów w Wielkopolsce w 1848 roku�, któr¹
napisa³ pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego. Ju¿ w trakcie studiów, zmuszony do tego
trudn¹ sytuacj¹ materialn¹, podj¹³ pracê zawodow¹. W 1949 r. zosta³ zatrudniony w Archi-
wum Pañstwowym w Poznaniu (po dwuletnim okresie pracy w Zarz¹dzie Miasta Poznania
w latach 1947�1949). Jego praca magisterska by³a oparta na solidnej kwerendzie �ród³owej,
g³ównie w AP w Poznaniu. Podobnie rozprawa doktorska �Rozwój kapitalizmu w rolnictwie
wielkopolskim w latach 1793�1865 na przyk³adzie maj¹tku lwóweckiego� (napisana pod
kierunkiem prof. W³adys³awa Rusiñskiego, obroniona w 1960 r.) w znakomity sposób wy-
korzysta³a archiwalia.

Profesor Nawrocki nale¿a³ do nielicznych, którzy potrafili pogodziæ nie³atwe obowi¹zki
archiwisty, a pó�niej kustosza z w³asnym rozwojem naukowym. Efektem jego olbrzymiej
pracowito�ci i talentu badacza dziejów najnowszych by³a rozprawa pt. �Hitlerowska okupacja
Wielkopolski w okresie zarz¹du wojskowego. Wrzesieñ�pa�dziernik 1939 r.�, na podstawie
której otrzyma³ w 1967 r. stopieñ doktora habilitowanego nauk historycznych. W 1977 r. otrzy-
ma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. zosta³ profesorem zwyczajnym.
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Przez pewien czas pracowa³ równie¿ w szkolnictwie �rednim jako wyk³adowca w Techni-
kum Ksiêgarskim przy ul. Ró¿anej w Poznaniu, sk¹d znany by³ wielu absolwentom. Swoj¹
wiedz¹ i bogatym do�wiadczeniem móg³ równie¿ dzieliæ siê w �rodowisku uniwersyteckim,
bêd¹c zatrudnionym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1974 r., a¿ do �mierci,
pocz¹tkowo w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a od 1988 r. w Zak³a-
dzie Archiwistyki Instytutu Historii. W latach pracy na Uniwersytecie pod jego kierunkiem
powsta³o wiele prac magisterskich, by³ równie¿ promotorem rozpraw doktorskich oraz opieku-
nem rozpraw habilitacyjnych. Stara³ siê równie¿ przy tym jak najlepiej rozpropagowaæ bogaty
zasób AP w Poznaniu.

W spu�ci�nie po Profesorze, przekazanej na przechowanie w archiwum wraz z jego przej-
�ciem na emeryturê w 1995 r., znale�æ mo¿na równie¿ recenzje prac doktorskich i habilitacyj-
nych przygotowywanych na uczelniach poznañskich i w innych o�rodkach naukowych ca³ego
kraju, co �wiadczyæ mo¿e o bardzo wysokiej ocenie jego dorobku i kwalifikacjach w dziedzi-
nach, którym siê po�wiêci³. Profesor Nawrocki by³ autorem blisko 500 publikacji z zakresu
historii, archiwistyki i informacji naukowej. Pod jego redakcj¹ ukaza³o siê wiele monografii
miast wielkopolskich (m.in. Dzieje Kêpna, Dzieje Kobylej Góry, Dzieje Ostrowa, Dzieje Ostrze-
szowa, Dzieje Grodziska, Dzieje �rody, Dzieje Swarzêdza). Samodzielnie lub wraz z innymi
autorami przygotowa³ równie¿ kilka opracowañ zawieraj¹cych �ród³a do dziejów Wielkopol-
ski lub materia³y dotycz¹ce innej problematyki.

Wiele si³ po�wiêci³ aktywno�ci w Oddziale Poznañskim Polskiej Akademii Nauk, gdzie od
1981 r. przewodniczy³ Komisji Informacji Naukowej oraz G³ównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich � Oddzia³ w Poznaniu, w której by³ d³ugoletnim wiceprzewodnicz¹cym jako
jeden z najwybitniejszych znawców dziejów Wielkopolski w okresie okupacji hitlerowskiej.
By³ ponadto Profesor aktywnym cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk oraz
Stowarzyszenia Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Nie sposób przeceniæ zaanga¿owania Profesora w gromadzenie, a nastêpnie porz¹dkowa-
nie i udostêpnianie �róde³ do dziejów Wielkopolski. Od zarania swojej pracy w AP w Poznaniu
zajmowa³ siê w³a�nie t¹ problematyk¹. To jego dzie³em s¹ inwentarze archiwalne i uporz¹dko-
wane oraz opracowane dziesi¹tki zespo³ów archiwalnych, w�ród których wymieniæ nale¿y ze-
spo³y akt Namiestnika Rzeszy w Kraju Warty, Naczelnego Prezesa Prowincji Poznañskiej oraz
wielu innych urzêdów i instytucji. Profesor Nawrocki specjalizowa³ siê jako archiwista w po-
rz¹dkowaniu i opracowaniu zespo³ów archiwalnych wytworzonych w okresie zaborów oraz
okupacji hitlerowskiej. Nale¿a³ do tych pracowników pañstwowej s³u¿by archiwalnej, którym
przypad³ obowi¹zek rewindykacji archiwaliów wywiezionych przez okupanta do Niemiec oraz
na ró¿ne tereny Polski. Czasy te niezwykle barwnie wspomina³ w gronie swoich wspó³pracow-
ników. Bra³ równie¿ udzia³ w staraniach na rzecz powrotu do Polski archiwaliów poznañskich
wywiezionych do ZSRR. W pamiêci archiwistów zachodniopomorskich i lubuskich zostanie
na zawsze jako wspó³organizator pierwszych polskich placówek archiwalnych na Ziemiach
Zachodnich.

Podkre�liæ nale¿y, ¿e nale¿a³ Profesor do entuzjastów informatyki i praktycznego zastoso-
wania komputerów w pracy archiwalnej. Od 1971 do 1995 r. by³ przewodnicz¹cym zespo³u
problemowego �Informatyka i archiwa� dzia³aj¹cego pod auspicjami Naczelnej Dyrekcji Ar-
chiwów Pañstwowych. Te z kolei zainteresowania znalaz³y odbicie w pracy Komputer w s³u¿-
bie archiwalnej (1985 r.). Ówcze�nie tym jedynym komputerem, z którym w ówczesnych re-
aliach zetkn¹æ siê mo¿na by³o w wiêkszo�ci archiwów polskich, by³ sprzêt klasy �Spectrum�,
co nie odstraszy³o Profesora przed roztaczaniem wizji przysz³o�ci, które o wiele m³odszym
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pracownikom archiwów wydawa³y siê nierealne. Przez kilka kadencji (ponad 20 lat) Profesor
by³ cz³onkiem Rady Archiwalnej.

Zaanga¿owanie w problemy archiwów polskich oraz teoriê i praktykê archiwaln¹ znalaz³o
odbicie w czêstych zaproszeniach Profesora do o�rodków zagranicznych. Odwiedzi³ niemal
wszystkie archiwa zagraniczne, a kontakty z ich pracownikami na p³aszczy�nie naukowej
i towarzyskiej utrzymywa³ przez wiele lat. Szczególnym sentymentem darzy³ pobyt na Miê-
dzynarodowym Technicznym Sta¿u Archiwalnym w Pary¿u w 1971 r., który czêsto wspomina³
w gronie najbli¿szych wspó³pracowników i przyjació³. Zawarte w jego trakcie znajomo�ci
i przyja�nie podtrzymywa³ do koñca ¿ycia.

Odchodz¹c na emeryturê w 1995 r., ze stanowiska zastêpcy dyrektora AP w Poznaniu, do
koñca swoich dni nie zerwa³ kontaktów z t¹ placówk¹.

Profesor uczestniczy³ równie¿ w pracach wielu organizacji zawodowych i spo³ecznych. Przez
wiele lat by³ przewodnicz¹cym poznañskiego oddzia³u Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,
którego by³ jednym z za³o¿ycieli. Aktywnie uczestniczy³ w pracach Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Poznaniacy pamiêtaj¹ go równie¿ jako d³ugoletniego prezesa Towarzystwa
Mi³o�ników Miasta Poznania, oddanego ca³ym sercem sprawom miasta i jego mieszkañców.
Z racji wiêzów ³¹cz¹cych go z miejscem urodzenia dzia³a³ równie¿ Profesor w Towarzystwie
Przyjació³ Ziemi Ostrzeszowskiej. W latach dziewiêædziesi¹tych zaanga¿owa³ siê dodatkowo
w pracê spo³eczn¹ na rzecz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê.

By³ odznaczony wieloma odznaczeniami pañstwowymi i odznakami honorowymi (Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej, Odznaka Honorowa Miasta Poznania, Odznaka honorowa �Za Zas³ugi dla Województwa
Poznañskiego�, odznaka honorowa �Za zas³ugi dla archiwistyki�).

Profesor zmar³ po d³ugotrwa³ej, nieuleczalnej chorobie 21 XI 2000 r. W dniu 24 XI 2000 r.
po¿egnali�my go na zawsze na cmentarzu parafialnym przy ul. Jasna Rola w Poznaniu. Pozo-
stanie w naszej pamiêci jako skromny, pracowity i ¿yczliwy wszystkim, z którymi zetkn¹³ siê
na swojej drodze ¿ycia.

Krzysztof Stryjkowski (Poznañ)
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IZABELLA MARTA STARTEK
(30 I 1930�7 II 2001)

Urodzi³a siê w Lublinie jako córka Józefa Urbana i Weroniki Chmury. Ojciec by³ wspó³-
w³a�cicielem restauracji; zgin¹³ na lubelskim Zamku w 1941 r. Po ukoñczeniu Gimnazjum
Handlowego J. A. Vetterów podjê³a pracê na stanowisku referenta zaopatrzenia w Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Lublinie (1948�1951). W 1950 r. po�lubi³a Witolda Startka. Koniecz-
no�æ opieki nad córk¹ Jolant¹ Gra¿yn¹ sk³oni³a j¹ do przerwania pracy zawodowej. Z dn. 1 VI
1954 r. zosta³a zatrudniona w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Lublinie, wi¹¿¹c siê
z nim do koñca ¿ycia. Rozpoczê³a pracê na stanowisku sekretarza rachunkowego, szybko awan-
suj¹c na ksiêgow¹. W 1962 r. otrzyma³a maturê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Pracuj¹cych
im. gen. K. �wierczewskiego w Lublinie. Umo¿liwi³o to dalszy awans zawodowy: starsza ksiê-
gowa (1964 r.), referent ds. finansowo-ksiêgowych (1969 r.), st. referent ds. finansowo-ksiêgo-
wych (1974 r.), wreszcie od 1 VIII 1978 r. kierownik dzia³u administracyjno-gospodarczego.
Niemal od pocz¹tku w zakresie jej obowi¹zków le¿a³o prowadzenie spraw kadrowych, sporz¹-
dzanie list p³acy, a przez wiele lat tak¿e wyp³ata poborów. Z dniem 30 XII 1991 r. przesz³a na
emeryturê, ale nie rozsta³a siê z archiwum: pracowa³a najpierw na pó³ etatu jako p.o. kierowni-
ka dzia³u administracyjno-gospodarczego, a od 15 XII 1998 do 31 XII 2000 r. jako kierownik
tego¿ dzia³u w pe³nym wymiarze czasu pracy. By³a tak¿e ksiêgow¹ pracowniczej kasy zapo-
mogowo-po¿yczkowej od chwili jej za³o¿enia w 1960 r. Podobnie przez ca³e dziesiêciolecia
pe³ni³a funkcjê nieetatowego spo³ecznego inspektora bhp.

Za nienagann¹ pracê zawodow¹ i spo³eczn¹ by³a wyró¿niana licznymi nagrodami, a tak¿e
odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i odznakami Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury oraz �Za za-
s³ugi dla archiwistyki�.

Identyfikowa³a siê z archiwum. Prze¿ywa³a bardzo emocjonalnie i osobi�cie wszystkie
zachodz¹ce tu radosne i trudne wydarzenia. By³a niezast¹piona przy technicznej organizacji
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wystaw i ró¿nego rodzaju spotkañ archiwalnych, niejednokrotnie jej prywatny czas stawa³ siê
czasem s³u¿bowym. Absolutnie lojalna wobec dyrektorów archiwum i wspó³pracowników,
¿yczliwa, uprzejma, kole¿eñska. Do ostatnich dni elegancka, u�miechniêta, nigdy nie skar¿y³a
siê na dolegliwo�ci. Tote¿ jej nieoczekiwana �mieræ zaskoczy³a wszystkich, nie wy³¹czaj¹c
najbli¿szej rodziny. Zmar³a w kilka tygodni po uroczystym po¿egnaniu, jakie mia³o miejsce
w archiwum w dn. 10 I 2001 r.

Pogrzeb odby³ siê w wyj¹tkowo s³oneczny i ciep³y pi¹tek, 9 lutego, na cmentarzu przy ul.
Unickiej w Lublinie.

Maria Trojanowska (Lublin)
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MIECZYS£AW STELMACH
(25 III 1947�19 XII 2000)

Mieczys³aw Stelmach urodzi³ siê 25 III 1947 r. w Gi¿ycku jako syn Stanis³awa i Heleny,
z domu Kolasiñskiej. Mia³ ¿onê Danutê i dwóch synów (Przemys³aw, ur. 1973 r. i Bartosz, ur.
1976 r.). M. Stelmach ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w Mr¹gowie w 1966 r., a w 1971 r.
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu. W 1971 r. obroni³ pracê magistersk¹ na temat
�Zbiór kartograficzny Biblioteki G³ównej UMK w Toruniu� i uzyska³ tytu³ magistra ze specja-
lizacj¹ archiwaln¹. By³ uczniem prof. Andrzeja Tomczaka, swego pó�niejszego promotora pra-
cy doktorskiej pt. Kancelaria pruskich urzêdów w administracji pañstwowej na przyk³adzie
rejencji w latach 1808�1945 (1980 r.). Habilitacjê uzyska³ w 1992 r., na podstawie pracy Hi-
storia kartografii Pomorza Zachodniego do koñca XVIII wieku.

Na etacie AP w Szczecinie zatrudniony w latach 1971�1989. Od 1989 r. zosta³ wyk³adowc¹
Instytutu Historii Uniwersytetu Szczeciñskiego (do 1990 r. adiunkt, profesor nadzwyczajny od
1994 r.). W latach 1993�1997 (dwie kadencje) pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Humani-
stycznego. Do chwili �mierci by³ kierownikiem powo³anego z jego inicjatywy Zak³adu Archiwi-
styki. Od 1998 r. wype³nia³ równocze�nie obowi¹zki kierownika Punktu Konsultacyjnego Uni-
wersytetu Szczeciñskiego w Gorzowie Wlkp. oraz cz³onka Zespo³u Historii Kartografii PAN.

W AP w Szczecinie M. Stelmach zajmowa³ siê opracowaniem akt pruskich i polskich (by³
kierownikiem oddzia³u zarówno akt niemieckich, jak i polskich). Przez ca³y okres pracy w ar-
chiwum sprawowa³ naukow¹ opiekê nad zasobem kartograficznym, prowadz¹c badania w tym
obszarze. Z najwa¿niejszych opracowanych przez niego zespo³ów nale¿y wymieniæ: Rejencjê
Szczeciñsk¹, akta miast: Stargard Szczeciñski, Cz³opa, Chociwel, My�libórz, starostwa powia-
towe w £obzie, Ko³obrzegu, �winouj�ciu oraz Akta Nadzoru Budowlanego w Szczecinie (po-
nad 10 tys. j.a.). Opracowa³ tak¿e lub nadzorowa³ opracowanie kilkuset dzie³ kartograficznych.
By³ filarem Komisji Metodycznej archiwum.
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M. Stelmach podejmowa³ tak¿e dzia³ania o charakterze naukowo-badawczym i informa-
cyjnym. Najwa¿niejsze z przygotowanych przez niego katalogów to Informator dotycz¹cy bu-
downictwa miasta Szczecina i �winouj�cia (1834�1945) t. 1�2 (1978 r.), Katalog planów miast
i wsi Pomorza Zachodniego z XVII�XIX wieku w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Pañstwo-
wego w Szczecinie (1980 r.), Katalog planów miasta Szczecina 1590�1944 (1989, wspó³autor
i redaktor), Katalog planów miast w zbiorach archiwów polskich (1996 r., wspó³autor). W roku
1981 ukaza³a siê drukiem praca doktorska M. Stelmacha, o której prof. Kazimierz Bajda tak
pisa³ w recenzji: �Jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu ca³o�ciowym opracowa-
niem dziejów kancelarii rejencji pruskich, jakie funkcjonowa³y na terytorium obecnego pañ-
stwa polskiego od chwili powstania tych urzêdów do koñca II wojny �wiatowej [...]. Autor
przygotowa³ swoj¹ monografiê w oparciu o bardzo starann¹ kwerendê obejmuj¹c¹ szerok¹ li-
teraturê przedmiotu dotycz¹c¹ kancelarii pruskiej, dzieje kszta³towania siê i rozwoju pruskich
urzêdów rejencyjnych, dalej �ród³a drukowane, przed wszystkim przeprowadzi³ bardzo wszech-
stronn¹ kwerendê w zespo³ach aktowych pruskich urzêdów rejencyjnych�.

Pó�niejsze badania M. Stelmacha koncentrowa³y siê na kartografii, g³ównie pomorskiej
i basenu Morza Ba³tyckiego. Podstawê kolokwium habilitacyjnego stanowi³a ksi¹¿ka Historia
kartografii Pomorza Zachodniego do koñca XVIII wieku, o której recenzent prof. Henryk Bar-
toszewicz pisa³: �Recenzowana monografia stanowi uwieñczenie wieloletnich badañ autora
nad problematyk¹ dziejów kartografii Pomorza Zachodniego. Bazê �ród³ow¹ niniejszej pracy
stanowi¹ zachowane oryginalne mapy Pomorza i archiwalia zwi¹zane z ich powstaniem. Kwe-
renda zosta³a przeprowadzona w archiwach i bibliotekach polskich, niemieckich i duñskich�.

Kontynuacj¹ zainteresowañ kartograficznych by³a wydana przez AP w Szczecinie teka map
pomorskich pt. Mapy historyczne krain nadba³tyckich � Pomorze Zachodnie XVI�XVIII w.
(1991 r.). W 1997 r. archiwum by³o wydawc¹ kolejnego opracowania M. Stelmacha Prze-
strzenny rozwój Szczecina w dzie³ach kartograficznych XVI�XX wieku (w wersji polsko-nie-
mieckiej i polsko-angielskiej). Trzeba zwróciæ uwagê na aktywno�æ prof. M. Stelmacha w In-
stytucie Kartografii PAN. Pod jego redakcj¹ ukaza³y siê w 1997 r. materia³y z XV Ogólnopol-
skiej Konferencji Historyków Kartografii (odby³a siê ona z inicjatywy profesora w dniach 6�7
IX 1996 r. w Uniwersytecie Szczeciñskim). Na konferencji tej referaty wyg³osili specjali�ci
z Polski i Niemiec, w tym znany kolekcjoner kartografików pomorskich dr Tomasz Niewodni-
czañski z RFN. Kontakty profesora z drem Niewodniczañskim zaowocowa³y przekazaniem
przez kolekcjonera zbioru pomorskich kartografików bibliotece Uniwersytetu w Szczecinie.

Profesor Stelmach jest autorem ponad 80 prac (rozprawy, artyku³y, wydawnictwa �ród³owe,
recenzje). Dla �Archeionu� przygotowywa³ od 1982 r. omówienia tre�ci niemieckiego czasopi-
sma fachowego �Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens�. Warto
podkre�liæ, i¿ ju¿ po odej�ciu z archiwum pañstwowego Stelmach nadal wspó³pracowa³ z t¹ in-
stytucj¹, uczestniczy³ w sesjach naukowych, wspó³organizowa³ wystawy kartograficzne, nauko-
wo opracowywa³ katalogi, regularnie zamieszcza³ swoje artyku³y w �Szczeciñskim Informatorze
Archiwalnym�. Jedn¹ z ostatnich jego prac by³o szczegó³owe opracowanie pt. Eilhardus Lubinus
i jego wielka mapa Ksiêstwa Pomorskiego (wyd. 1 2000 r., wyd. 2 2001 r.).

M. Stelmach by³ cz³onkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich od 1971 r., Polskiego
Towarzystwa Historycznego od 1971 r., Zespo³u Historyków Kartografii przy Instytucie Nauki
PAN, cz³onkiem Komitetu PAN, Sekcji �Geografi Historycznej� od 1995 r. Pe³ni³ funkcjê sta-
³ego konsultanta NDAP (od 1996) r.) w sprawach gromadzenia, opracowywania oraz oceny
dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej, a tak¿e przyj¹³ uczestnictwo w dzia³alno�ci To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej.
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By³ m.in. odznaczony Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, odznak¹ honorow¹ �Za zas³ugi dla archiwistyki�.

Przedwczesna �mieræ Mieczys³awa Stelmacha w wieku 53 lat przerwa³a rozwijaj¹c¹ siê
intensywnie karierê naukow¹ tego wyró¿niaj¹cego siê historyka, kartografa i archiwisty. Po-
grzeb odby³ siê 27 XII 2000 r. na cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Kazimierz Koz³owski (Szczecin)
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ARCHEION, T. CIV
WARSZAWA 2002

NOWO�CI WYDANE PRZEZ WYDZIA£ WYDAWNICTW NACZELNEJ DYREKCJI
ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH

Ambasada RP w Bukareszcie 1919�1940 (1941). Inwentarz, oprac. E. Ko³odziej, War-
szawa 2002, ss. 96, ISBN 83-86643-38-2

Publikacja dotyczy akt Ambasady RP w Bukareszcie przechowywanych w Archiwum Akt
Nowych. Charakteryzuje materia³y z lat 1919�1940 (z 1941 r. zachowa³a siê jedynie teczka
Biura Weryfikacji, Rejestracji i Ewidencji Samochodów przy Ambasadzie RP). Publikacja ma
szczególne znaczenie dla badaczy stosunków ekonomicznych miêdzy Polsk¹ a Rumuni¹. Uzupe³-
niaj¹ j¹ indeksy: osobowy, geograficzny i rzeczowy.

Archives in the New Age. The strategic problems of the automatization of archives.
Papers of the International Conference, Warsaw, September 28�29, 2001, ed. by E. Ro-
sowska, Warszawa 2002, ss. 226, ISBN 83-86643-99-4

Publikacja zawiera materia³y przedstawione w trakcie obrad VII Miêdzynarodowej Konfe-
rencji Archiwów Pañstw Europy �rodkowej i Wschodniej, zorganizowanej przez Naczeln¹
Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych. Przedmiotem obrad by³a wymiana do�wiadczeñ miêdzy
uczestnikami-reprezentantami archiwów europejskich na tematy: mo¿liwo�ci stwarzanych ar-
chiwom z krajów Europy �rodkowowschodniej dziêki programom pomocowym oferowanym
przez Cultivate-CEE; wykorzystania komputerów i sieci informatycznych w codziennej pracy
archiwów, zarówno w zakresie zarz¹dzania archiwami, jak i opracowywania i udostêpniania
materia³ów archiwalnych oraz informacji o nich; archiwa a spo³eczeñstwo informacyjne. Praca
przygotowana w dwujêzycznej wersji jêzykowej: angielskiej i rosyjskiej. Publikacja daje mo¿li-
wo�æ zapoznania siê z najnowszymi do�wiadczeniami w zakresie wykorzystania technologii
komputerowych na u¿ytek archiwistów i u¿ytkowników archiwów.

Archiwa a uniwersytety w Krakowie i Lwowie w latach 1877/78�1918, S. Ciara, War-
szawa 2002, ss. 179, ISBN 83-86643-49-8

Praca habilitacyjna � rezultat kwerend przeprowadzonych przez autora w archiwach pol-
skich, ukraiñskich i austriackich. Przedstawia dzia³alno�æ i powi¹zania miêdzy archiwami
a uniwersytetami w Galicji doby autonomii. Podkre�la znaczenie silnych zwi¹zków nauko-
wych miêdzy �rodowiskiem akademickim Lwowa i Krakowa a lokalnymi archiwami w kszta³to-
waniu podstaw nowoczesnej archiwistyki polskiej. Zalet¹ publikacji jest szeroka baza �ród³o-
wa, wykorzystana przez autora do przedstawienia, oprócz tytu³owych, tak¿e innych o�rodków
naukowych Galicji, m.in. bibliotek uniwersyteckich i archiwalnych, Polskiego Archiwum Wo-
jennego, Archiwów Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie i Lwowie, Archiwum Namiest-
nictwa, zreorganizowanego w 1912 r., oraz dzia³alno�ci uczonych tej miary, co E. Barwiñski,
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S. Krzy¿anowski, S. Kutrzeba, K. Liske, F. Piekosiñski, W. Semkowicz, S. Smolka, L. Finkel,
A. Czo³owski, O. Balzer. Praca zawiera bibliografiê przedmiotu oraz indeks osobowy. Jest
podstawow¹ lektur¹ dla historyków i archiwistów badaj¹cych dzieje Galicji. Publikacja wyda-
na w koedycji z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wy¿sz¹ Szko³¹
Humanistyczn¹ w Pu³tusku.

Archiwa w Polsce. Informator adresowy (stan z 31 stycznia 2002 r.), Warszawa 2002,
ss. 226, ISBN 83-89115-02-6

Kolejna edycja Informatora zawiera nazwy, adresy, numery telefonów i faksów, adresy
e-mail archiwów pañstwowych podleg³ych naczelnemu dyrektorowi archiwów pañstwowych
oraz analogiczne dane nie podlegaj¹cych mu archiwów: instytucji centralnych, z powierzonym
zasobem archiwalnym, partii politycznych, stowarzyszeñ, organizacji spo³ecznych, zwi¹zków
zawodowych, niektórych instytucji naukowych i kulturalnych, ko�cielnych, szkó³ wy¿szych.
Ponadto publikacja podaje informacje o bibliotekach, muzeach i kolekcjach prywatnych posia-
daj¹cych zbiory o charakterze archiwalnym. Cenn¹ zalet¹ Informatora jest jego czê�æ po�wiê-
cona archiwom zagranicznym: instytucjom polonijnym przechowuj¹cym archiwalia, zarz¹dom
i wybranym archiwom zagranicznym, instytucjom miêdzynarodowym.

Archiwum Pañstwowe w Szczecinie. Oddzia³ w Gorzowie Wielkopolskim. Przewod-
nik po zasobie archiwalnym, oprac. zbior., red. D. A. Rymar, Warszawa  2002, ss. 380,
ilustr., ISBN 83-89115-05-0

Przewodnik po zasobie archiwalnym Oddzia³u w Gorzowie Wielkopolskim (2341 m.b. akt).
Sk³ada siê z przedmowy, wstêpu, trzech czê�ci informuj¹cych o aktach, bibliografii oraz indek-
sów: geograficznego, nazw zespo³ów i instytucji. Czê�æ pierwsza obejmuje opisy zespo³ów
archiwalnych do 1945 r. (akta z terenu dawnej Wschodniej Brandenburgii). Czê�æ druga zawie-
ra opis archiwaliów po 1945 r. (m.in. Ziemia Lubuska). W czê�ci trzeciej znajduj¹ siê informa-
cje o zbiorach specjalnych (mapy i zdjêcia). We wstêpie omówiono dzieje zasobu archiwalne-
go, który przed II wojn¹ �wiatow¹ podlega³ w sprawach archiwalnych Landeshauptarchiv
w Poczdamie, a po 1945 r., po wielu zmianach, zosta³ w³¹czony w 1979 r. do Archiwum Pañ-
stwowego w Szczecinie. Praca nie tylko dla badaczy historii regionu, ale i posiadaj¹cych �ko-
rzenie� w tej czê�ci Polski; odpowiada te¿ na pytanie, gdzie szukaæ dokumentów metrykalnych
czy dokumentacji przebiegu pracy zawodowej.

Archiwum Pañstwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, t. 1, Akta
do 1945 roku, oprac. zbior., red. R. Gaziñski, P. Gut, M. Szuka³a, Warszawa�Szczecin
2002, ss. 549, ilustr., ISBN 83-89115-03-4

Przewodnik opisuje 567 zespo³ów i zbiorów archiwalnych, które tworz¹ ³¹cznie 4100 m.b.
akt, powsta³ych w okresie od �redniowiecza do 1945 r. na Pomorzu, a przechowywanych obec-
nie w AP w Szczecinie. Opracowanie ma uk³ad rzeczowy (historyczno-ustrojowy), odzwier-
ciedlaj¹cy strukturê pomorskich w³adz i urzêdów. Praca sk³ada siê z przedmowy, wstêpu,
8 rozdzia³ów, bibliografii oraz indeksu geograficznego, osobowego i rzeczowego. Wstêp obej-
muje krótki rys historyczno-ustrojowy Pomorza Zachodniego od XII w. do 1945 r., informuj¹-
cy o zachodz¹cych przemianach politycznych i ustrojowych tego regionu. Opisy zawarto�ci
zespo³ów zosta³y opracowane bardzo starannie i posiadaj¹ du¿¹ warto�æ informacyjn¹, nie tyl-
ko dla historyków i studentów historii, ale te¿ badaczy-genealogów i wszystkich u¿ytkowni-
ków zainteresowanych tym regionem.
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Dokumenty Ambasady RP w Moskwie-Kujbyszewie (1941�1943) i Ministerstwa In-
formacji i Dokumentacji (1939�1945) w zbiorach Instytutu Hoovera w Stanfordzie. Infor-
mator, oprac. M. Filipiak, Warszawa 2002, ss. 395, ISBN 83-86643-44-7

Publikacja jest rezultatem badañ autora nad zespo³ami zawieraj¹cymi dokumentacjê Am-
basady RP w Moskwie-Kujbyszewie (1941�43) oraz Ministerstwa Informacji i Dokumentacji
(1939�45), przechowywanymi w Instytucie Hoovera w USA, dok¹d trafi³y po zakoñczeniu
II wojny �wiatowej jako spu�cizna po Rz¹dzie Polskim na Uchod�stwie. Zosta³y tam zdepono-
wane przez ambasadora J. Ciechanowskiego oraz ministra A. Zawiszê. Autor charakteryzuje
szczegó³owo zawarto�æ akt Ambasady RP dzia³aj¹cej na terenie ZSRR po podpisaniu 30 VII
1941 r. uk³adu polsko-radzieckiego (Sikorski�Majski) i nawi¹zaniu stosunków dyplomatycz-
nych przez oba kraje. Jej dzia³alno�æ skupia³a siê na ludno�ci polskiej pozosta³ej po 17 IX 1939 r.
na terenach zajêtych przez ZSRR, w szczególno�ci na zapewnianiu pomocy ¿ywno�ciowej
i materialnej oraz organizacji polskiej armii. Podobnie autor przedstawia archiwalia Minister-
stwa Informacji i Dokumentacji. Praca niezwykle przydatna, zarówno dla badaczy okresu
II wojny �wiatowej, jak i dla wszystkich zainteresowanych epok¹, tym bardziej ¿e zmikrofil-
mowane dokumenty wymienionych instytucji s¹ dostêpne w Archiwum Akt Nowych. Publika-
cja zawiera obszern¹ bibliografiê, indeksy osobowy i geograficzny.

Katyñ. Dokumenty zbrodni, t. 3, Losy ocala³ych. Lipiec 1940�marzec 1943, oprac.
zbior., Warszawa 2002, ss. 639, ISBN 83-88542-24-9, ISBN 83-86643-89-7

Trzeci tom edycji Katyñ. Dokumenty zbrodni zawiera materia³y �ród³owe z archiwów ro-
syjskich dokumentuj¹ce losy polskich jeñców wojennych, oficerów i policjantów z Kozielska,
Ostaszkowa i Starobielska, którzy uniknêli ka�ni przygotowanej przez NKWD wiosn¹ 1940 r.
Tom ten obejmuje równie¿ materia³y dotycz¹ce Polaków wiêzionych na terenie tzw. Zachod-
niej Bia³orusi i Zachodniej Ukrainy oraz przebywaj¹cych w obozach pracy i internowanych na
Litwie i £otwie, którzy latem 1940 r. zostali przewiezieni do ZSRR. Czê�æ materia³ów ujawnia
stosunek stalinowskiego kierownictwa do Polaków, by³ych jeñców i internowanych, ¿o³nierzy
Armii Polskiej w ZSRR, tzw. Armii Andersa. Publikacjê uzupe³nia indeks osób i nazw geogra-
ficznych.

Lustracja województw ruskiego, podolskiego i be³skiego 1564�1565, cz. 2, wyd.
K. Ch³apowski, H. ¯ytkowicz, Warszawa 2001, ss. 289, ISBN 83-86643-74-9, ISBN 83-
-7181-193-4

Czê�æ druga wydawnictwa �ród³owego. Publikacja zawiera opisy dóbr królewskich po³o-
¿onych w województwach be³skim i ruskim i wraz z czê�ci¹ pierwsz¹ (wydan¹ w 1992 r.)
tworzy komplet obejmuj¹cy ca³o�æ tekstu lustracji. Do pozycji zostan¹ do³¹czone w odrêbnym
wydawnictwie mapy za³¹cznikowe przedstawiaj¹ce rozmieszczenie dóbr królewskich na Rusi
Czerwonej i Podolu.

Miscellanea historico-archivistica, t. 13, red. nauk. M. Kulecki, Warszawa 2001,
ss. 224, ISBN 83-86643-69-2, ISBN 83-7181-237-X

Tom obejmuje artyku³y po�wiêcone archiwaliom do dziejów wojskowo�ci w polskich ar-
chiwach pañstwowych oraz wybranych archiwach Bia³orusi, Rosji, Litwy, Ukrainy. Z krajowej
tematyki staropolskiej warto wymieniæ studia po�wiêcone sprawom wojskowym w kancelarii
królewskiej Zygmunta Augusta, typom dokumentacji wojskowej w archiwach hetmanów ko-
ronnych, �ród³om do dziejów regimentów i chor¹gwi wojska koronnego z lat 1717�1763, stu-
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dium osiemnastowiecznych zbiorów krakowskich i zbiorów zagranicznych, informacje o ak-
tach w Poznaniu. Warto�ciowy tom wzbogaci³y dodatkowo artyku³y �ród³oznawcze: R. Jan-
kowskiego � o porz¹dkowaniu Archiwum Radziwi³³ów oraz opracowanie �ród³owe K. Ch³a-
powskiego � Instrukcja Skarbu Koronnego przygotowana dla lustratorów w 1650 r.

Plany szczegó³owe Warszawy 1800�1914 w zbiorach Archiwum G³ównego Akt Daw-
nych. Katalog, A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Pu³tusk�Warszawa 2002, ss. 267,  ISBN
83-86643-79-X , ISBN 83-88067-52-4

Wydawnictwo albumowe po�wiêcone zbiorom kartograficznym o profilu varsavianistycz-
nym, przechowywanym w zasobie Archiwum G³ównego Akt Dawnych. Jest dope³nieniem
wcze�niejszej publikacji tych samych autorów pt. Plany ogólne Warszawy 1809�1916 w zbio-
rach Archiwum G³ównego Akt Dawnych. Katalog. Zalet¹ pracy s¹ szczegó³owe noty katalogo-
we, informuj¹ce o autorstwie prezentowanych dokumentów, czasie ich powstania, technice
wykonania, skali itp. oraz podaj¹ce oryginalne tytu³y zachowanych map i planów, jak i zdjêcia
map zgromadzone w drugiej czê�ci pracy. Publikacja wydana w koedycji z Wy¿sz¹ Szko³¹
Humanistyczn¹ w Pu³tusku.

S³ownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2, 1985�2000, red. nauk. B. Woszczyñ-
ski, Warszawa 2002, ss. 213, ISBN 83-89115-07-7

Publikacja utrwalaj¹ca pamiêæ o grupie archiwistów, którzy zabezpieczali, opracowywali
i udostêpniali bezcenne dobra kultury narodowej. Obejmuje, w uk³adzie alfabetycznym, ¿ycio-
rysy archiwistów zmar³ych w latach 1985�2000. Kontynuacja t. 1.

Teki Archiwalne. Tom 6 (28), Warszawa 2001, ss. 244, ISBN 83-86643-59-5, ISBN 83-
-7181-238-8

W tomie zawarto, w uk³adzie chronologicznym, 10 artyku³ów dotycz¹cych archiwistyki
i archiwoznawstwa oraz 3 teksty �ród³owe pochodz¹ce z zasobu Archiwum Akt Nowych. Na
wyró¿nienie zas³uguje artyku³ prof. Czes³awa Biernata pt. Marksistowsko-leninowska teoria
archiwistyki i jej percepcja w Polsce. Jest to pierwsze w polskiej literaturze archiwalnej opra-
cowanie na temat wprowadzania ideologii marksistowsko-leninowskiej (wg wzoru ZSRR) do
archiwistyki polskiej w PRL. Historyków II wojny �wiatowej na pewno zainteresuje dotych-
czas nieznany Memoria³ pp³ka dypl. Mariana Drobika z listopada 1943 r. w sprawie zmiany
polityki Polski wobec ZSRR � publikowany w dziale miscellaneów. Tom zamykaj¹ informacje
o zasobie AAN oraz kronika.

Wokó³ Rozg³o�ni Polskiej Radia Wolna Europa. Materia³y konferencji naukowej, red.
W. Stêpniak, Warszawa 2002, ss. 128, ilustr., ISBN 83-86643-94-3

Publikacja zawiera materia³y przedstawione w trakcie konferencji zorganizowanej przez
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w czerwcu 2001 r. w Warszawie. Przedmiotem obrad
by³a dokumentacja archiwalna zwi¹zana tematycznie z Rozg³o�ni¹ Polsk¹ Radia Wolna Euro-
pa (RWE), przechowywana w Polsce oraz instytucjach zagranicznych. Rozg³o�nia Polska RWE
powsta³a w 1952 r. i dzia³a³a do 1994 r. Jej znaczenie polega³o na przekazywaniu informacji
o wydarzeniach politycznych, spo³ecznych, gospodarczych i kulturalnych zachodz¹cych w Polsce
i na �wiecie w okresie tzw. zimnej wojny, kiedy to Polska, wraz z ca³ym blokiem pañstw so-
cjalistycznych, znalaz³a siê za �¿elazn¹ kurtyn¹�. Praca sk³ada siê z dwóch dzia³ów: pierwszy
zawiera materia³y dotycz¹ce problemu spu�cizny dokumentacyjnej RWE; drugi analizuje ob-
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raz RWE, jaki wy³ania siê w �wietle �róde³ wytworzonych przez inne instytucje, krajowe
i zagraniczne, zainteresowane dzia³alno�ci¹ RWE.

Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów pañ-
stwowych w latach 1952�2000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warsza-
wa 2001, ss. 779, ISBN 83-86643-68-4

Zbiór obejmuje przepisy metodyczne i organizacyjno-metodyczne z zakresu kszta³towania
narastaj¹cego zasobu archiwalnego oraz opracowania i rozmieszczania materia³ów archiwal-
nych w archiwach pañstwowych, wydane przez naczelnego dyrektora archiwów pañstwowych
od 1952 r. (po og³oszeniu dekretu z 29 III 1951 r. o archiwach pañstwowych) do 2000 r. Za-
mieszczone przepisy podzielono na 2 rozdzia³y: pierwszy zawiera normatywy reguluj¹ce za-
gadnienia kszta³towania narastaj¹cego zasobu archiwalnego, drugi dotyczy opracowania i roz-
mieszczenia materia³ów archiwalnych w archiwach pañstwowych (normatywom nadano uk³ad
chronologiczny). Pracê uzupe³nia obszerna bibliografia przedmiotu i indeks rzeczowy.

Zes³añcy powstania styczniowego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum G³ówne-
go Akt Dawnych, Z. Strzy¿ewska, Warszawa 2001, ss. 156, ISBN 83-86643-64-1

Indeksy nazwisk osób zes³anych w g³¹b Rosji na katorgê, roboty, osiedlenie i zamieszka-
nie, opracowane przez wytrawn¹ badaczkê dziejów XIX w. Praca stanowi doskona³¹ pomoc
archiwaln¹. U³atwi korzystanie z zespo³u Zarz¹du Genera³-Policmajstra w Królestwie Polskim,
spisanego odrêcznie w jêzyku rosyjskim, gdy¿ zawiera transkrypcjê nazwisk na jêzyk polski.
Warto�ciowy odautorski wstêp wprowadza czytelników w zasady dzia³alno�ci komisji wojsko-
wych �ledczych i s¹dowych, charakteryzuje kategorie wiê�niów, przytacza podstawy prawne
os¹dzania, a tak¿e opisuje przebieg etapów zes³ania oraz realia ¿ycia na miejscu ostatecznego
pobytu. Ponadto wstêp zawiera cenne dane statystyczne o wieku i liczebno�ci wiê�niów,
w du¿ej czê�ci m³odocianych.





ARCHEION. T. CIV
WARSAW 2002

T A B L E  O F  C O N T E N T S

Editorial note (Daria Na³êcz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

T h e o r y  a n d  m e t h o d o l o g y

Ewa R o s o w s k a  Elaboration of State Archives archival holdings – current situa-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Jacek K r o c h m a l  Principles of simplified elaboration of archival holdings . . . . . . 26
Decision No. 20 of the General Director of State Archives dated 10th  December 2002

on the introduction of methodological guidelines to the elaboration of archival
holdings preserved at the State Archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Angelika M e n n e - H a r i t z  Access – the reformulation of an archival paradigm . . . . 68

E d u c a t i o n

Helen F o r d e Education of archivists in Great Britain – current transformations and
questions open to discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ewa R o s o w s k a  Warsaw Seminar on contemporary trends in education of archivists
throughout the world. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Jacek K r o c h m a l Discussion in Lublin on the need and possibilities of creating the
field of studies „Archive Sciences and Record Management” at higher education
institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Jacek K r o c h m a l International Archival Conference in Piotrków Trybunalski . . . . 122

I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  a r c h i v e s

Andrzej C h o n i a w k o Selected aspects of record elaboration in the State Archives
in Poznañ with the use of computer technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Adam B a n i e c k i  IT Problems at the 6th  European Conference on Archives
in Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Izabela M a z u r Public Record Office in Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Hubert W a j s III DLM Forum 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

R e s t o r a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  h o l d i n g s

Roland B a n d u c h, Wojciech K r u p a, Micha³ M ¹ c z k a Experiences of the State
Archives in Katowice resulting from operations to rescue and secure records
during the flood disaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Bogus³awa K a z i m i e r s k a -v a n  S l o o t e n Delta Plan — protection of the
archival legacy in the Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183



418 TABLE OF CONTENTS

Andrzej U l e w i c z, Konrad P a n o s z e w s k i Methods of mass deacidification
of archival and library collections with the use of „Biblioforum” and „Libertec”
technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

K n o w l e d g e  o n  a r c h i v e s

Micha³ P a w i ñ s k i Civil status records (BMD books) in the Kingdom of Poland in
the first half of the 19th c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

P o l o n i c a

Jerzy G a u l Registration of Polonica at Österreichisches Staatsarchivs . . . . . . . . . . . . 221
Jerzy G a u l Polonica at Bundesarchiv–Militärarchiv in Freiburg . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Katarzyna K o m s t a Registration of Polonica at the Division of Bundesarchiv, Berlin-

-Lichterfelde and Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin-
-Dahlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Dorota S o k o ³ o w s k a Polonica registered at Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde
and Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem . . . . . . 248

D i s c u s s i o n s

Jacek K r o c h m a l Directory to Archival Holdings — Principles of Elaboration.
Comments to the publication entitled Directory to Archival Holdings, elab.
by Jerzy Szumski, Bia³ystok 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Krzysztof S t r y j k o w s k i French handbook for current records keepers. Isabelle
Guerin-Brot, Les archives des entreprises. Conseils pratiques d’organisations,
Paris 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Jerzy G r z e l a k German civil status records from Polish lands. Deutsche Personen-
standsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen. German civil
status records in Poland in 1898–1945, elab. by Tomasz Brzózka, Frankfurt am
Main–Berlin 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Maria Tr o j a n o w s k a Collections of materials of various provenance and their
systematisation. Teresa Mrozek, Bills, posters and leaflets from the region of
Przemy�l in the holdings of the State Archives in Przemy�l. Inventory to the
archival fond 1833–1989, Przemy�l 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Maciej D a l e c k i Polemics with the review of Teresa Mrozek’s publication . . . . . . . 291
Editorial note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

R e v i e w  o f  f o r e i g n  l i t e r a t u r e . . . . . . . . . . . . 297

R e v i e w s  a n d  b i b l i o g r a p h i c a l  n o t e s . . . . . . . . 303

R e v i e w  o f  p e r i o d i c a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . 327



419TABLE OF CONTENTS

C h r o n i c l e

7th International Archival Conference in Warsaw (Ewa Rosowska) . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Organisational meeting of the „Cultivate-CEE” Programme (Dariusz Ganczar) . . . . . . 373
German-Polish editorial colloquium in Berlin (Piotr Dymmel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
3rd National Symposium on Archives (Anna Barszcz, Jacek Krochmal) . . . . . . . . . . . . 376
Conference on the computerisation of archives, libraries, museums

(Dariusz Ganczar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Submission of the second portion of microfilms of Polish archive materials preserved

within the holdings of the Hoover Institution Archives
(Adam Grzegorz D¹browski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Conferences on sources and historiography organised in 2000 and 2001 in Bia³ystok
(Henryk Majecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

21st All-Polish Conference of Historians of Cartography (Anna Krochmal) . . . . . . . . . . 385
Exhibition of maps and plans dating back to the 18th and 19th centuries preserved at the

Central Archives of Historical Records (AGAD) (Henryk Bartoszewicz) . . . . . 387
Exhibition entitled: „Treasures of the Cracow Archives. King’s Cracow in Szczecin”

(Bo¿ena Lesiak-Przyby³) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
„Bona Sforza” — exhibition at the Wawel Castle (Bo¿ena Lesiak-Przyby³) . . . . . . . . . 390
Polish-Ukrainian negotiations on the exchange of archive materials

(Jacek Krochmal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Scientific sessions at the State Archives in the years 2000–2001. List of papers

(Dariusz Ganczar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

O b i t u a r i e s

Anna Adelajda Podolak (Bogus³aw Bobusia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Stanis³aw Nawrocki (Krzysztof Stryjkowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Izabella Marta Startek (Maria Trojanowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Mieczys³aw Stelmach (Kazimierz Koz³owski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

B i b l i o g r a p h i e s

New publications of the Publishing Department of the Head Office of State Archives . . 411





ARCHEION. T. CIV
VARSOVIE 2002

T A B L E  D E S  M A T I È R E S

Éditorial (Daria Na³êcz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

T h é o r i e  e t  m é t h o d o l o g i e

Ewa R o s o w s k a État d’avancement du traitement du fonds d’archives d’État . . . . 9
Jacek K r o c h m a l Principes d’un traitement simplifié d’un fonds d’archives . . . . . 26
Décision n° 20 de la Directrice Générale des Archives d’Etat relative à l’introduction

des instructions méthodologiques concernant le traitement simplifié des pièces
archivales conservées aux Archives d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Angelika M e n n e - H a r i t z Accés aux archives ou reformulation du paradigme
d’archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

É d u c a t i o n

Helen F o r d e Formation des archivistes en Grande-Bretagne – transformations actue-
lles et questions à discuter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ewa R o s o w s k a  Séminaire de Varsovie au sujet des tendances contemporaines en
matière de la formation des archivistes dans le monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Jacek K r o c h m a l Discussion de Lublin sur la nécessite et les possibilités de
création d’ une spécialité d’ études supérieures s’occupant d’ „Archivistique
et gestion de la documentation” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Jacek K r o c h m a l Conférence d’archives internationale à Piotrków Trybunalski . . 122

I n f o r m a t i q u e  e t  a r c h i v e s

Andrzej C h o n i a w k o Certains aspects de traitement des archives aux Archives
d’État de Poznañ à l’aide de la technique informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Adam B a n i e c k i Problématique informatique de la VIe Conférence d’archives
européenne de Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Izabela M a z u r Public Record Office sur Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Hubert W a j s III DLM Forum 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

C o n s e r v a t i o n  e t  m i s e  e n  s é c u r i t é  d u  f o n d s

Roland B a n d u c h, Wojciech K r u p a, Micha³ M ¹ c z k a Expériences des Archives
d’État de Katowice acquises an cours de l’action de sauvetage et de mise en
sécuritié des actes pendant l’inondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Bogus³awa K a z i m i e r s k a - v a n  S l o o t e n Plan Delta — protection du
patrimoine d’archives en Hollande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183



422 TABLE DES MATIÈRES

Andrzej U l e w i c z, Konrad P a n o s z e w s k i Méthodes de désacidification massive
des collections d’archives et de bibliothèques à l’aide technologie „Biblio-
forum” et „Libertec” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

A r c h i v i s t i q u e

Micha³ P a w i ñ s k i Actes d’état civil dans le Royaume de Pologne au cours de la
première moitié du XIXe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

P o l o n i c a

Jerzy G a u l Enregistrement des polonica dans les Õsterreichisches Staatsarchivs . . . . . 221
Jerzy G a u l Polonica dans les Bundesarchiv-Militärarchiv de Freiburg . . . . . . . . . . . 226
Katarzyna K o m s t a Enregistrement des polonica au département des Bundesarchiv

Berlin-Lichterfelde et Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-
-Dahlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Dorota S o k o ³ o w s k a Polonica enregistrés dans les Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde
et les Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem. . . . . . . 248

D i s c u s s i o n s

Jacek K r o c h m a l Principes d’élaboration d’une  information au sujet du fonds
d’archives. En marge de la publication de l’Information sur le fonds d’archives,
sous la réd. de Jerzy Szumski, Bia³ystok 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Krzysztof S t r y j k o w s k i Manuel français pour archivistes des entreprises. Isabelle
Guerin-Brot, Les archives des entreprises. Conseils pratiques d’organisations,
Paris 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Jerzy G r z e l a k Registres d’état civil allemands des territoires polonais. Deutsche
Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen in Polen.
Registres d’état civil allemands en Pologne entre 1898–1945, éd. par Tomasz
Brzózka, Frankfurt am Main-Berlin 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Maria Tr o j a n o w s k a Collections de matériaux de différentes origines et leur
systématisation. Teresa Mrozek, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemy�la
w zasobie Archiwum Pañstwowego w Przemy�lu. Inwentarz zespo³u archiwalnego
1833�1989 /Affiches, posters et feuilles volantes du territoire de Przemy�l dans
le fonds des Archives d’État de Przemy�l. Inventaire du fond d’archives
1833–1989, Przemy�l 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Maciej D a l e c k i Polémique avec la critique Marii Trojanowskiej de la publication
de Teresa Mrozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

R a p p o r t s  d e  l e c t u r e  d e  l a  l i t t é r a t u r e  é t r a n g e r e . . 297

C o m p t e s - r e n d u s  e t  n o t e s  b i b l i o g r a p h i q u e s . . . . . . . . . 303



423TABLE DES MATIÈRES

R e v u e  d e s  p é r i o d i q u e s . . . . . . . . . . . . . . . . 327

C h r o n i q u e

VII e Conférence d’archives internationale de Varsovie (Ewa Rosowska) . . . . . . . . . . . . 369
Rencontre d’organisation du programme „Cultivate-CEE” (Dariusz Ganczar) . . . . . . . 373
Colloque d’édition germano-polonais de Berlin (Piotr Dymmel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
III e Symposium d’archives national (Anna Barszcz, Jacek Krochmal) . . . . . . . . . . . . . . 376
Conférence consacrée à l’informatisation des archives, des bibliothèques et des musées

(Dariusz Ganczar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Transmission de la deuxième partie des microfilms des pièces d’archives polonaises

conservées dans les collections des Archives de l’Institut Hoover
(Adam Grzegorz D¹browski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Conférences de connaissance des sources et historiographiques de Bia³ystok de 2000
et de 2001 (Henryk Majecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

XXI e Conférence polonaise des historiens de la cartographie (Anna Krochmal) . . . . . . 385
Exposition des cartes et des plans des Archives principales des actes anciens (AGAD)

des XVIIIe et XIXe siècles (Henryk Bartoszewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Exposition „Trésors des archives de Cracovie. Cracovie, ville royale, à Szczecin” 

(Bo¿ena Lesiak-Przyby³) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
„Bona Sforza” — exposition du Wawel (Bo¿ena Lesiak-Przyby³) . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Conversations polono-ukrainiennes au sujet d’échanges des matériaux d’archives

(Jacek Krochmal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Sessions scientifiques dans les archives d’État dans les années 2000–2001. Inventaire

des titres des exposés (Dariusz Ganczar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

C o m m é m o r a t i o n s  p o s t h u m e s

Anna Adelajda Podolak (Bogus³aw Bobusia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Stanis³aw Nawrocki (Krzysztof Stryjkowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Izabella Marta Startek (Maria Trojanowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Mieczys³aw Stelmach (Kazimierz Koz³owski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

B i b l i o g r a p h i e s

Ouvrages publiés par la Direction générale des Archives d’État (NDAP) . . . . . . . . . . . 411





ARCHEION. T. CIV
WARSZAWA 2002

Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

Ñëîâî îò Ðåäàêöèè (Daria Na³êcz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ò å î ð è ÿ  è  ì å ò î ä è ê à

Ýâà Ð î ñ î â ñ ê à  Óðîâåíü îáðàáîòêè ôîíäîâ â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ . . . . . 9
ßöåê Ê ð î õ ì à ë ü  Ïðàâèëà óïðîù¸ííîé îáðàáîòêè àðõèâíîãî ôîíäà . . . . . . . . 26
Ðàñïîðÿæåíèå ¹ 20 Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâîâ îò 10 äåêà-

áðÿ 2002 ã. î ââåäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî óïðîùåííîé îðãàíèçàöèè
äîêóìåíòàëüíûõ ìàòåðèàëîâ àðõèâíîãî ôîíäà, õðàíÿùåãîãñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè àðõèâàì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Àíäæåëèêà Ì å í í å � Õ à ð è ö  Äîñòóï � ñìåíà ôîðìóëèðîâêè àðõèâíîé
ïàðàäèãìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Î á ð à ç î â à í è å

Õåëåí Ô î ð ä å  Îáó÷åíèå àðõèâèñòîâ â Âåëèêîáðèòàíèè � íûíåøíèå
òðàíñôîðìàöèè è ñïîðíûå âîïðîñû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ýâà Ð î ñ î â ñ ê à  Âàðøàâñêèé ñåìèíàð ê âîïðîñó ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèè
îáó÷åíèÿ àðõèâèñòîâ â ìèðå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

ßöåê Ê ð î õ ì à ë ü  Ëþáëèíñêàÿ äèñêóññèÿ îá íåîáõîäèìîñòè è âîçìîæíîñòè
îðãàíèçîâàíèÿ ôàêóëüòåòà �Àðõèâîâåäåíèå è óïðàâëåíèå
äîêóìåíòàöèåé� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

ßöåê Ê ð î õ ì à ë ü  Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ àðõèâèñòîâ â Ï¸òðêîâå
Òðèáóíàëüñêîì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

È í ô î ð ì à ò è ê à  è  à ð õ è â û

Àíäæåé Õ î í ÿ â ê î  Íåêîòîðûå àñïåêòû îáðàáîòêè àêòîâ â Ãîñóäàðñòâåííîì
àðõèâå â Ïîçíàíå ïðè èñïîëüçîâàíèè êîìïüþòåðíîé òåõíèêè . . . . . . . . . . . 129

Àäàì Á à í å ö ê è  Èíôîðìàòè÷åñêèé âîïðîñ VI Åâðîïåéñêîé àðõèâíîé
êîíôåðåíöèè âî Ôëîðåíöèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Èçàáåëëà Ì à ç ó ð  Public Record Office â Èíòåðíåòå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Õóáåðò Â à é ñ  III DLM Ôîðóì 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Ê î í ñ å ð â à ö è ÿ  è  î á å ñ ï å ÷ å í è å  ñ î õ ð à í í î ñ ò è  ô î í ä î â

Ðîëàíä Á à í ä ó õ, Âîéöåõ Ê ð ó ï à, Ìèõàë Ì î í ÷ ê à  Îïûò Ãîñóäàðñòâåííîãî
àðõèâà â Êàòîâèöàõ íà îñíîâå ñïàñàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ àêòîâ âî âðåìÿ
íàâîäíåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171



426 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Áîãóñëàâà Ê à ç è ì å ð ñ ê à � â à í  Ñ ë î î ò å í  Ïëàí Delta � çàùèòà àðõèâíîãî
íàñëåäèÿ Ãîëëàíäèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Àíäæåé Ó ë å â è ÷, Êîíðàä Ï à í î ø å â ñ ê è  Ìåòîäû ìàññîâîé íåéòðàëèçàöèè
àðõèâíûõ è êíèæíûõ ôîíäîâ ïî òåõíîëîãèè �Biblioforum� è �Libertec� . . 197

À ð õ è â î â å ä å í è å

Ìèõàë Ï à â è í ü ñ ê è  Àêòû ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â Öàðñòâå ïîëüñêîì â ïåðâîé
ïîëîâèíå XIX â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Ï î ë î í è ê è

Åæè Ã à ó ë ü  Ðåãèñòðàöèÿ ïîëîíèêîâ â Österreichisches Staatsarchivs . . . . . . . . . . 221
Åæè Ã à ó ë ü  Ïîëîíèêè â ôîíäàõ Bundesarchiv�Militärarchiv âî Ôðåéáóðãå . . . . 226
Êàòàæèíà Ê î ì ñ ò à  Ðåãèñòðàöèÿ ïîëîíèêîâ â îòäåëåíèè Bundesarchiv Berlin-

-Lichterfelde è Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem 234
Äîðîòà Ñ î ê î ë î â ñ ê à  Ïîëîíèêè ðåãèñòðèðîâàííûå â Bundesarchiv Berlin-

-Lichterfelde è Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem
íà îñíîâàíèè êàðòî÷íûõ è êíèæíûõ îïèñåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Ä è ñ ê ó ñ ñ è è

ßöåê Ê ð î õ ì à ë ü  Ïðàâèëà îáðàáîòêè ñïðàâî÷íèêà î àðõèâíîì ôîíäå.
Ïî ïîâîäó ïóáëèêàöèè Informator o zasobie archiwalnym, ñîñò. Jerzy Szumski,
Bia³ystok 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Êøèøòîô Ñ ò ð û é ê î â ñ ê è  Ôðàíöóçñêîå ïîñîáèå äëÿ âåäîìñòâåííûõ
àðõèâèñòîâ. Isabelle Guerin-Brot, Les archives des entreprises. Conseils
pratiques d�organisations, Paris 1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Åæè Ã æ å ë ÿ ê  Íåìåöêèå êíèãè ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà òåððèòîðèè Ïîëüøè.
Deutsche Personenstandsbücher und Personenstandseinträge von Deutschen
in Polen. Niemieckie ksiêgi stanu cywilnego w Polsce w latach 1898�1945, hrsg.
Tomasz Brzózka, Frankfurt am Main, Berlin 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Ìàðèÿ Ò ð î ÿ í î â ñ ê à  Êîëëåêöèè ìàòåðèàëîâ ðàçíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è èõ
ñèñòåìàòèçàöèÿ. Teresa Mrozek, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemy�la
w zasobie Archiwum Pañstwowego w Przemy�lu. Inwentarz zespo³u archiwalnego
1833�1989, Przemy�l 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Ìàöåé Ä à ë å ö ê è  Ïîëåìèêà ñ ðåöåíçèåé Ìàðèè Òðîÿíîâñêoé ñïðàâî÷íèêà
Òåðåñû Ìðîçåê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Ñëîâî îò Ðåäàêöèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Î á ç î ð  ç à ð ó á å æ í î é  ë è ò å ð à ò ó ð û . . . . . . . . . . 297

Ð å ö å í ç è è  è  á è á ë è î ã ð à ô è ÷ å ñ ê è å  ç à ì å ò ê è . . . . 303

Î á ç î ð  æ ó ð í à ë î â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327



427ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Õ ð î í è ê à

VII Ìåæäóíàðîäíàÿ àðõèâíàÿ êîíôåðåíöèÿ â Âàðøàâå (Ýâà Ðîñîâñêà) . . . . . . . . . 369
Îðãàíèçàöèîííàÿ âñòðå÷à ïðîãðàììû �Cultivate-CEE� (Äàðèóø Ãàí÷àð) . . . . . . . . 373
Íåìåöêî-ïîëüñêèé èçäàòåëüñêèé êîëëîêâèóì â Áåðëèíå (Ï¸òð Äûììåëü) . . . . . . 375
III Âñåîáùèé àðõèâíûé ñèìïîçèóì (Aííà Áàðù, ßöåê Êðîõìàëü) . . . . . . . . . . . . . . 376
Êîíôåðåíöèÿ ïîñâÿùåíà êîìïüþòåðèçàöèè àðõèâîâ, áèáëèîòåê è ìóçååâ

(Äàðèóø Ãàí÷àð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Ïåðåäà÷à âòîðîé ïàðòèè ìèêðîôèëüìîâ ïîëüñêèõ àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ ñîõðàíåíûõ

â ôîíäå Àðõèâà Èíñòèòóòà Ãóâåðà (Àäàì Ãæåãîæ Äîìáðîâñêè) . . . . . . . . . 381
Èñòî÷íèêîâåä÷åñêè-èñòîðèîãðàôè÷åñêèå êîíôåðåíöèè â Áåëîñòîêå â 2000 è 2001 ã.

(Õåíðèê Ìàåöêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
XXI Îáùåïîëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ èñòîðèêîâ êàðòîãðàôèè (Àííà Êðîõìàëü) . . . . . 385
Âûñòàâêà êàðò è ïëàíîâ Ãëàâíîãî àðõèâà äðåâíèõ àêòîâ èç XVIII è XIX ââ.

(Õåíðèê Áàðòîøåâè÷) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Âûñòàâêà �Ñîêðîâèùà êðàêîâñêîãî àðõèâà. Êîðîëåâñêèé Êðàêîâ â Ùåöèíå�

(Áîæåíà Ëåñÿê-Ïæèáûë) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
�Áîíà Ñôîðöà� � âûñòàâêà íà Âàâåëå (Áîæåíà Ëåñÿê-Ïæèáûë) . . . . . . . . . . . . . . . 390
Ïîëüñêî-óêðàèíñêèå ðàçãîâîðû ïî îáìåíó àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ

(ßöåê Êðîõìàëü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Íàó÷íûå çàñåäàíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ â 2000 è 2001 ã. Ñîñòîâëåíèå

çàãîëîâèé äîêëàäîâ (Äàðèóø Ãàí÷àð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Ï î ñ ì å ð ò í û å  â î ñ ï î ì è í à í è ÿ

Àííà Àäåëàéäà Ïîäîëÿê (Áîãóñëàâ Áîáóñÿ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Ñòàíèñëàâ Íàâðîöêè (Êøèøòîô Ñòðûéêîâñêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Èçàáåëëà Ìàðòà Ñòàðòåê (Ìàðèÿ Òðîÿíîâñêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Ìå÷èñëàâ Ñòåëüìàõ (Êàçèìåæ Êîçëîâñêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Á è á ë è î ã ð à ô è è

Íîâèíêè èçäàíû Èçäàòåëüñêèì îòäåëîì Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
àðõèâîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411





429DYSKUSJE



430 DYSKUSJE



431DYSKUSJE



432 DYSKUSJE


	R a p p o r t s d e l e c t u r e d e l a l i t t é r a t u r e é t r a n g e r e . . 297
	Àíäæåé Óë å â è ÷, Êîíðàä Ï à í î ø å â ñ ê è Ìåòîäû ìàññîâîé íåéòðàëèçàöèèàðõèâíûõ è êíèæíûõ ôîíäîâ ïî òåõíîëîãèè •Biblioforum• è •Libertec• . . 197



