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Szanowni Czytelnicy,

oddajemy w Państwa ręce 123 tom „Archeionu” – z satysfakcją, gdyż udało się 
nam zachęcić do współpracy wybitnych Autorów – i z wielką nadzieją, że opubli-
kowane teksty są równie interesujące, co wartościowe poznawczo. 

Rok 2022 upłynął na świecie i  w  Polsce w  cieniu napaści Rosji na Ukrainę. 
Archiwa Państwowe od samego początku rosyjskiej agresji starały się przyjść 
z pomocą zarówno archiwistom ukraińskim, jak i instytucjom archiwalnym Ukra-
iny. Od pierwszych dni konfliktu pracownicy archiwów państwowych zaangażo-
wali się jako wolontariusze w  pomoc uchodźcom wojennym z  Ukrainy, przede 
wszystkim w  punktach pomocowych instytucji publicznych i  organizacji poza-
rządowych. Placówki archiwalne w Przemyślu oraz Lublinie uruchomiły specjalne 
punkty kontaktowe dla archiwistów ukraińskich uchodzących do Polski z  tere-
nów objętych działaniami militarnymi. Pomocy uchodźcom, zarówno finansowej, 
jak i organizacyjnej poprzez poszukiwanie zatrudnienia, udzieliło także Stowa-
rzyszenie Archiwistów Polskich. 

Odpowiedzieliśmy pozytywnie na apel kolegów ukraińskich o wykluczenie 
zarządów archiwów Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi z gremiów międzynaro-
dowych. Na wniosek archiwów ukraińskich, poparty przez inne kraje, w tym Pol-
skę, Międzynarodowa Rada Archiwów na posiedzeniu 10 marca przyjęła rezolucję 
o zawieszeniu wszelkich relacji z czterema rosyjskimi i białoruskimi instytucjami 
archiwalnymi o charakterze publicznym.

Archiwa Państwowe udzieliły także znaczącej pomocy instytucjonalnej archi-
wom ukraińskim. Do dwóch archiwów lwowskich –  Centralnego Państwowego 
Archiwum Historycznego Ukrainy oraz Archiwum Państwowego Obwodu Lwow-
skiego – dostarczono materiały zabezpieczające archiwalia, sprzęt przeciwpoża-
rowy oraz pudła do ochrony zbiorów. Do Archiwum Państwowego w  Tarnopo-
lu przekazano regały do przechowywania materiałów archiwalnych. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe na swoich serwerach zabezpieczyło zagrożoną zniszczeniem 
działaniami wojennymi dokumentację cyfrową zbiorów należących do lwowskiej 
organizacji społecznej „Centrum historycznej pamięci”.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Podjęliśmy także starania mające na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej 
na konsekwencje toczącej się wojny. W ramach odbywającej się 22–23 czerwca 
2022 r. w Krakowie konferencji pn. „Europejskie Colloquia Archiwalne” odbył się 
specjalny panel poświęcony archiwom ukraińskim. Uczestniczyli w nim historycy 
i archiwiści ukraińscy, na czele z szefem Państwowej Służby Archiwalnej Ukra-
iny w Kijowie dr. Anatolijem Khromovem (zob. komunikat z konferencji w dziale 
Kronika naukowa). Pokłosiem panelu jest artykuł prof. Iriny Matiash, omawia-
jący najważniejsze etapy kształtowania się sieci archiwów państwowych w Ukra-
inie od 1918 r. do czasów współczesnych. O konsekwencjach wojny traktuje także 
dwujęzyczna wystawa archiwalna „Mamo, ja nie chcę wojny!!!”. Przedstawia ona 
rysunki polskich dzieci z 1946 r. pochodzące z polskich zasobów historycznych, 
będące zapisem ich przeżyć z  czasu II  wojny światowej, i  współczesne rysunki 
dzieci ukraińskich związane z toczącym się konfliktem (gromadzone na portalu 
Mom I see war). Od lipca 2022 r. ekspozycja była prezentowana w kraju, a następ-
nie na arenie międzynarodowej, w tym także w większości polskich placówek dy-
plomatycznych, stając się pierwszą wystawą o tak szerokim zasięgu zrealizowaną 
przez Archiwa Państwowe.

W tomie znalazły odzwierciedlenie trzy ważne dla archiwistów i archiwistyki 
wydarzenia. Pod koniec 2021  r. Archiwa Państwowe zorganizowały w  Warsza-
wie pierwsze w Polsce „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” (rela-
cja z Forum dostępna jest na kanale You Tube Archiwów Państwowych (https://
www.youtube.com/playlist?list=PLmN4EQkifX4N0Avdyqx-QMCoOMXbBbP-
KR). W dziale poświęconym archiwom cyfrowym publikujemy dwa artykuły jego 
uczestników: Antala Posthumusa z Archiwum Narodowego Holandii oraz Daniela 
Gomesa, reprezentujacego projekt archiwizacji portugalskiego webu Arquivo.pt. 
Ważnym wydarzeniem 2022 r. była inauguracja nowego cyklu wykładów Archi-
wów Państwowych pn. „Konarski Lectures”, która odbyła się na Uniwersytecie 
Warszawskim 12 października. W tomie zamieściliśmy inaugurujący cykl wykład 
prof. Luciany Duranti, wybitnej archiwistki kanadyjskiej (Why a world gone digital 
needs archival theory more than ever before?). Dział poświęcony tematowi wiodą-
cemu dopełnia praca dwóch naukowczyń Sieci Badawczej Łukasiewicz – dr Róży 
Szwedy (kierowniczki Laboratory of Functional Macromolecules) oraz Agnieszki 
Lizak – dotycząca nowych technologii archiwizacji informacji. Istotnym dla ar-
chiwistów wydarzeniem był VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, który 
odbył się w Łodzi. Jeden z dwóch wykładów otwierających Zjazd wygłosił prof. 
Rafał Stobiecki. Na łamach Archeionu publikujemy tekst jego autorstwa, będący 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmN4EQkifX4N0Avdyqx-QMCoOMXbBbPKR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmN4EQkifX4N0Avdyqx-QMCoOMXbBbPKR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmN4EQkifX4N0Avdyqx-QMCoOMXbBbPKR
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rozwinięciem wspomnianego wystąpienia. W dziale Studia i materiały prezentu-
jemy ponadto dwa artykuły naszych stałych Autorów – dr Doroty Drzewieckiej 
i dr. Marcina Smoczyńskiego, poświęcone współczesnej biurowości elektronicz-
nej w Polsce, oraz tekst dr Justyny Adamus-Kowalskiej z Uniwersytetu Śląskiego, 
dotyczący nowego zjawiska w  dziedzinie archiwistyki –  prosumpcji informacji 
archiwalnej. 

W przyszłorocznej edycji czasopisma planujemy kontynuować tematykę zwią-
zaną z  szeroko rozumianą archiwistyką cyfrową i  wykorzystaniem technologii 
cyfrowych w działalności archiwalnej. Chcielibyśmy także szerzej otworzyć łamy 
„Archeionu” dla prezentacji nowych trendów i  kierunków badawczych archiwi-
styki współczesnej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zapraszamy Autorów do 
współpracy.

Redakcja
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ARCHIWA W ŚWIECIE CYFROWYM

Why a world gone digital needs archival theory more 
than ever before?

Luciana Duranti

Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver / University of British Columbia, Vancouver, British 
Columbia (Canada)  
luciana.duranti@ubc.ca, ORCID 0000-0001-7895-1066

ABSTRACT
The paper is a transcript of a lecture delivered on 12 October 2022 at the 
University of Warsaw by Professor Luciana Duranti, researcher and lecturer 
in archival science and diplomatics at the School of Information of the 
University of British Columbia in Vancouver, B.C. Canada. The lecture 
was part of a series of open lectures organised by the national archives, 
entitled ‘Konarski Lectures’, focusing on contemporary archival science. 
The author is a specialist in the fields of archival science, diplomatics 
and electronic records, and Principal Investigator and director of the 
InterPARES Project (www.interpares.org and www.interparestrustai.org). 
The lecture addressed the most important challenges facing archival 
science in the age of digital transformation. In answering the central 
question regarding the need to develop archival theory in a digital world, 
the author highlighted the essential research areas that require new 
theoretical developments. These include ensuring reliability, accuracy and 
authenticity, that is, trustworthiness, of electronic records, in particular 
assessing the suitability of electronic signature technology and blockchain 
architecture for these purposes, and the application of AI to generating, 
managing and sharing electronic records. The latter is a key problem area 
of the international interdisciplinary archival research project InterPARES 
Trust AI, which aims to design, develop and use artificial intelligence to 
ensure the availability and use of trustworthy electronic records of public 
entities. The problem of ensuring the authenticity (i.e. the identity and 
integrity) and the accessibility of digital records stored in the cloud, 
particularly in the commercial cloud, was also addressed.

KEYWORDS
preserving 
electronic records, 
trustworthiness 
of digital records, 
Project InterPARES 
Trust AI, cloud 
storage, artificial 
intelligence, 
blockchain 
technology

Dlaczego cyfrowy świat potrzebuje teorii archiwalnej bardziej 
niż kiedykolwiek wcześniej?
STRESZCZENIE
Tekst jest zapisem wykładu prof. Luciany Duranti, badaczki i wykładowczyni 
archiwistyki i dyplomatyki w School of Information na Uniwersytecie Kolum-
bii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada), który odbył się 12 października 2022 r. 
na Uniwersytecie Warszawskim w ramach cyklu organizowanych przez ar-
chiwa państwowe otwartych wykładów pn. „Konarski Lectures”, poświę-
conych współczesnej archiwistyce. Autorka jest specjalistką w dziedzinie

SŁOWA KLUCZOWE
przechowywanie 
dokumentów 
elektronicznych, 
wiarygodność 
dokumentacji 
cyfrowej, 
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 archiwistyki, dyplomatyki i dokumentu elektronicznego, pełni funkcję kie-
rownika badań i dyrektora Projektu InterPARES (www.interpares.org oraz 
www.interparestrustai.org). Wykład poświęcony został najważniejszym 
wyzwaniom stojącym przed nauką o archiwach w dobie transformacji cy-
frowej. Odpowiadając na tytułowe pytanie o potrzebę rozwijania teorii 
archiwalnej w świecie cyfrowym, Autorka wskazała najważniejsze obsza-
ry badawcze, wymagające nowych ustaleń teoretycznych. należą do nich 
m.in. zapewnienie niezawodności, dokładności i autentyczności, to znaczy 
wiarygodności, dokumentu elektronicznego, w szczególności ocena przy-
datności technologii podpisu elektronicznego i architektury blockchain 
oraz zastosowania AI do wytwarzania, zarządzania i udostępniania doku-
mentacji elektronicznej. Te właśnie zagadnienia są kluczowymi obszarami 
problemowymi międzynarodowego projektu interdyscyplinarnych badań 
archiwistycznych InterPARESTrustAI, którego celem jest projektowanie, 
rozwijanie i wykorzystanie sztucznej inteligencji do zapewnienia dostępno-
ści i wiarygodności dokumentacji elektronicznej podmiotów publicznych. 
Poruszony został także problem zapewnienia autentyczności (tzn. identyfi-
kacji i integralności) oraz dostępności dokumentów cyfrowych przechowy-
wanych w chmurze, w szczególności na zasadach komercyjnych. 

Project 
InterPARESTrustAI, 
przechowywanie 
w chmurze, sztuczna 
inteligencja, 
technologia 
blockchain

I will talk for a  long time; I hope it will not be too long, but this has been the 
subject of my work for the past 25 years. 

So, the premise is that records and archives are not just an infrastructure; they 
are a “critical” infrastructure, just like electricity and water, because, through this 
infrastructure, the beliefs, values and facts of  our society are upheld, and our 
human institutions are supported. This means that societies need to be able to 
trust the records implicitly, without having to examine each one to see whether 
it can be trusted. For this to happen in the digital environment, the records must 
be made explicitly trustworthy by the archivists. 

In fact, in the digital environment, the standard of  trustworthiness is that 
of the ordinary marketplace, that is, buyer beware. Thus, in order to make the 
records explicitly trustworthy, archivists must be able to substitute what they 
do not have with something else. In a digital environment, we no longer have 
original records. We no longer have immutable fonds. But we can introduce 
metadata and security. This is the greatest challenge of our times. 

As I imagine Professor Konarski would have done, let’s start with definitions, 
so that you will know what I’m talking about. I use the terms “records” and 
“archival documents” as synonyms. A record or an archival document is any 
document made or received in the course of activity and kept for further action 
or reference. Because every record is first a document, that is information affixed 
to a medium, a record has stable content and fixed form. I will explain later what 
stable content and fixed form mean in the digital environment. Because of the 

http://www.interpares.org
http://www.interparestrustai.org


̵ LuCIANA DuRANTI12

circumstances of their creation, because they are means to a purpose, instruments 
of activity, records are natural, they are by-products rather than products, they 
are interrelated, they are linked by an archival bond to other records, and they are 
impartial with regard to the questions that will be asked of them in the future. 
To preserve a record means to ensure its physical or technological stabilisation 
and the protection of its nature, of its intellectual content, and of the relationship 
that it has with all the records of the same activity. What is different between 
analogue records and digital records is that, in the digital environment, the 
content, the structure, and the form of  the records are no longer inextricably 
linked. The record as a stored entity, as encoding, is distinct from its manifestation 
on a  computer screen, and the digital components of  the record must also 
be  considered, in addition to its documentary form. For example, consider 
an  e-mail: it will have digital components, such as the header, the   message, 
the block signature, maybe a digital signature, and maybe attachments, that are 
all in separate places in the electronic system. When you open the email, you see 
these components all together, but, when you close it, they go to their different 
places. Whenever you recall a record, you have to reconstitute it. In so doing, you 
create a copy; there is no original anymore. This is important, because what you 
preserve overtime is the digital components of  the record; it’s not necessarily 
what you see on the screen, though it should look the same every time you recall 
the record on the screen. When we retrieve records, we in fact generate copies. 
There are no originals in the digital environment. What does this mean? It means 
that it is not possible to preserve digital records. We can only preserve our ability 
to reproduce or recreate them. You reproduce a record when you have a traditional 
record, like a report or a memo, which you can close and then show again; but you 
recreate a record when such entity doesn’t exist as such in the system, as in the 
case of a relational database: when you ask the same query that first produced 
what you saw on the screen, you should be able to produce the same record. This 
is a recreation of a record. Thus, digital preservation is the process of generating 
and maintaining authentic copies of digital material and keeping them accessible 
through different generations of technology over time, irrespective of where they 
are stored. 

In the end, it all amounts to a  question of  authenticity. Can we trust the 
records now? The archival canon says that a record is authentic if it is what it 
says it is, what it purports to be. So the question is, how do we know what the 
record purports to be? Well, you can look for this information in many places. 
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You can look at the back of the record (i.e. the verso), at the classification code, 
at the subject line, or you can even look at the medium. We know, if one studied 
the Papal records of medieval times, that, if the parchment on which a record is 
written is candid and almost transparent, the record is likely to be a privilege. 
If the parchment is yellowish, it’s likely to be an executive order. It is the medium 
that sometimes tells you what something is or who has the custody of it, because 
that can also be revealed by the material on which a record is written. 

What a record is purported to be depends on the culture of the place and time, 
on the discipline in the context of which authenticity has to be established, on 
technological context or on the law. Civil law – I understand Poland has a civil law 
system – determines authenticity by focusing on who issued the record, rather 
than on the record itself; common law instead focuses on the record itself. Thus, 
in civil law, we presume authentic any record made by a sovereign authority or in 
its name, that is, any public record; or one made by a delegate, such as a notary 
or lawyer. But, what if the person that issues the record is not the sovereign 
authority? Well, then we go and look at diplomatic authenticity. We know  – 
we are all students or professors of  archival science here  – that diplomatics 
was born to prove the authenticity of  records, developed a  methodology to 
demonstrate it, and it did establish a scientific methodology for determining it. 
This methodology was based on form, that is, on the rules of representation used 
to convey a  message, and on the record’s degree of  perfection  – whether it is 
a draft, a  copy or an original. The form, of course, is physical and intellectual, 
and if it corresponds to the presumed or declared time, place, and order, then the 
record in that form is considered authentic. What diplomatics does is to establish 
authenticity on the basis of the record or what appears on the face of the record, 
what you see. 

This is very different from archival authenticity. We know that archival science 
doesn’t look at the face of  the record. Archival science includes authenticity 
among the qualities or characteristics of every record. Every archival document 
or record is authentic by definition. Together with naturalness, impartiality and 
interrelatedness, authenticity is a  characteristic of  all records. Why? Because 
archival science looks at records in relation to their creator, and says that, 
if the creator used the record in the course of the usual and ordinary business, 
which was carried out trusting such record, even if the record is, diplomatically, 
a  forgery, it is authentic with respect to the creator. Thus, for archives, the 
records are authentic when they are made or received and kept for the need to act 
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through them, and when they are preserved as evidence of facts and acts by the 
creator or its legitimate successor. Thus, archival science, by linking the record 
to the context of  creation and preservation, extends authenticity from being 
a  property of  the record itself to being a  property of  procedure, and ties it to 
unbroken custody. 

What happens in the digital environment? In archival science, there was no 
question that the identity of a  record, and therefore its authenticity, resided 
in the provenance and the documentary context of the record. But this turned 
out to be linked to the immutability of a record that is affixed to a permanent 
medium, that is, to integrity – whether what you have today is exactly the same 
material thing that you had 3 centuries ago. However, in the digital environment, 
authenticity cannot be assessed only on the basis of context. In fact, even if the 
relationships among the records established at creation remained intact over time, 
the documentary component of the record – remember that a record is made-
up of a document and its relationships – could lose integrity, which is a quality 
of the record. We never paid attention to it before, because content, structure 
and form were inextricably linked at the time, but they no longer are – content 
data, composition data, and form data are separately stored digital components. 
Thus,  in the InterPARES project, we returned to diplomatic authenticity and 
looked separately at the identity and the integrity of the record. 

What is the identity of a record? Identity refers to the attributes of a record 
that uniquely characterise it and distinguish it from all the other records. They 
include, in the digital environment, the author, who is the person issuing the 
record, the addressee  – the person for whom the record was intended, the 
writer – the person who articulated the content of the record, the originator – 
the person on whose digital account the record was generated, and the creator, 
the person in whose fonds the record exists. Those persons must be all identified 
in the metadata for every single digital record. The other elements of  identity 
are the dates of creation, that is, the date of making the record, receiving it, and 
filing it, and the date of  transmission; the matter or action in which a  record 
participates; the expression of the relationships with other records, which might 
be a  classification code; and an indication of  any attachment. But, when we 
talk about integrity, how do we define integrity? Integrity refers to the quality 
of being complete and unaltered in all essential respects. That is the key term 
here – essential respects. We have never been really fussy about it. What if we 
had a record on parchment with holes in it? What if the ink passed through to the 
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other side of a paper document? As long as we could read the record, it was just 
good enough. What is good enough in the digital environment?

In the digital environment we must have bitwise integrity, also defined as data 
integrity. It is the kind of integrity that the digital signature protects. You change 
one bit, and the document won’t open any longer. Integrity thus means that the 
data in the document are not modified, either intentionally or accidentally. The 
original bits are in a complete and unaltered state from the time of capture. They 
have the exact same order and value, as a  small change could result in a  very 
different value. 

In the digital environment we must also consider duplication integrity. 
As I said at the beginning, all we can do to “preserve” digital records is to make 
copies that can be trusted. Our primary activity as digital archivists is duplication. 
Duplication integrity means that the process of creating a copy does not modify 
a record, either intentionally or accidentally, because the output is an exact bit 
copy of the original data set. So form data, content data, and composition data 
are all the same. However, duplication integrity is linked to time, because every 
time you open something, you create a copy. So at least onemetadata changes, the 
time. Also, in the digital environment, when we say duplication, what do we really 
mean? We might mean we make a copy. A copy is a selective duplicate. A PDF is 
a copy. You only copy what you can see. Which means, if there are metadata, they 
are not in the copy. It doesn’t include confirmation of completeness. It provides 
an incomplete picture of the digital environment. An image, on the other hand, is 
called a forensic duplicate, as it is a bit by bit reproduction of the storage medium. 
The storage medium and its content, including ambient data, that is, a snapshot 
of every file that you have open; swap space, which is the virtual memory with 
all your passwords and encryption keys; and slack space, with all the material 
you have deleted, would be included in the duplicate, a very unethical thing to 
do. Many have done this. I know universities where the hard drive of the heads 
of  departments have been automatically copied by technological services to 
preserve their activity, but in fact they preserve much more than that. 

Also the duplication process needs to have integrity. It must respect basic 
principles: The principle of  non-interference, which means that whatever 
method you use to reproduce or recreate a  digital document does not change 
the digital entities, and the principle of  identifiable interference, which means 
that duplication does change the entities, but the changes are identifiable are 
identified, with the attachment of  paradata. I don’t know whether you use 
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this term, but paradata is the data related to the persons who manage, keep or 
preserve the records and the consequences of theirs actions. So any archivist who 
makes any change to the records should be named; the time when the change is 
made should be recorded; and so on. 

In a  way, what we need to do is to be able to authenticate the records at 
any given time. Authentication is a declaration of authenticity based either on 
direct knowledge (e.g. I have written the record), a  material proof (e.g. I have 
10 identical copies of the same record), an inference, or a deduction. What are 
the bases for authenticating digital records? There is a  combination of  them. 
A chain of  legitimate custody remains a  ground for inferring authenticity and 
authenticate the record; itis what used to be called the unbroken chain of custody. 
If I trust the custodian(s) over time, I trust the record. Also, the digital chain 
of  information is a base for authentication. It is the information linked to the 
record, that is, the metadata added throughout the life of the record: not only 
the original identity metadata, but also integrity metadata related to every time 
that the technological environment changes and every time anybody interferes 
with the record. Finally, or a declaration made by an expert, who bases it on the 
trustworthiness of the system that hosts the record throughout its life, and the 
procedures and processes controlling its preservation and use. 

What does “trustworthiness of the system” mean? Some countries, Canada 
among them, consider system integrity the basis for declaring authenticity if one 
can prove that nobody has interfered with the system by looking at the various 
logs through time. Then one can infer that the records are authentic. The reason, 
again, is that digital records are always new, and that we can only preserve our 
ability to reproduce them. This is based on two considerations. There are some 
records that are the counterpart of  traditional paper records (say, a  memo or 
a report). The physical form in which these records are stored is different from 
the documentary form we see on the screen. It is also different from the physical 
form of the record in a computer processor. Then there are digital records which 
have no analogue precedent, such as experiential records and interactive records. 
With these records, it is not possible to preserve, in digital form, a copy intended 
for human use. Their copies can only be preserved for machine use. 

Thus, in the context of the InterPARES project, we came up with definitions 
of two types of record: the stored record and the manifested record. When we 
think of a paper record, we can hold it in our hand; it is a single entity, a single 
thing. But when we look at a digital record, there are really two entities there. One 
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is what we see – the manifested record. The other one is what is in the system. 
The record that we preserve is the one stored in the system. It is different from 
the manifested record, which is a copy of the record in a form that is readable 
either by humans or by an automated system. 

The general requirement for preserving digital records is that, regardless 
of the stored record, which is represented in bits in digital storage, and of how 
its encoding may change within the system, it must be possible to generate from 
it a manifested record which has exactly all the attributes of the first effective 
(i.e. complete and capable of reaching its consequences) version of the manifested 
record that we saw. As you see, this is very different from bitwise integrity, which 
doesn’t allow changing even a single bit. That’s what the digital signature ensures: 
bitwise integrity. However, as we change systems through time and technological 
advances, the bits must change. What must not change is the record that we see 
on the screen every time we open a stored record. 

The practical issue here is: how feasible is the making of authentic reproductions? 
Because of  this difficulty, technological experts have tried to solve it through 
technology by developing technology dependent authentication. That’s what 
they’ve always tried to do since the issue of authenticity arose. First, they tried 
with the digital signature. What does the digital signature do? As  mentioned, 
it protects bitwise integrity. If any bit, or their order, is changed, the document 
doesn’t open, you can’t see it. It verifies the origin of a record – basically, it tells 
you from where that record came, and it makes the record indisputable and 
incontestable, which means you cannot say “I never sent you that record”. It has 
been given legal value by a number of  legislative acts, including the European 
directive on electronic records. It is enabled through a complex and very costly 
public key infrastructure, and ensures authenticity of information across space, 
when moving from one person to another, from one organisation to another. 
It does not ensure the authenticity of the records through time, though, as it is 
subject to obsolescence much faster than the actual record to which it is linked, 
and that makes the problem of preservation much more complicated, because the 
digital signature cannot be migrated to a new system together with the record 
to which it is attached. You have to detach it first and then reattach a  digital 
signature to the migrated record. Also, certificates linked to the digital signature 
have an expiration date of 5 years; then what? 

Theory helps us; theory has always helped us. In this specific case, diplomatics 
theory tells us that the digital signature has the function of a  seal, not of 
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a signature, because it is attached to a record that is complete without it, and this 
means that it can be removed and substituted with metadata. When you receive 
something with a digital signature, you can detach the digital signature and add 
to the metadata that the document had been received with a digital signature 
attached and that the signature was removed by the recipient after verification 
at a specific time. What else is needed? If the records manager or the archivist 
authenticates the record, the original authentication is no longer needed. This, 
in fact, is implemented in North America. 

Now let’s move to another technology that is very popular, especially in 
Eastern Europe: blockchain. In Estonia, for example, blockchain is a very popular 
technology. What is it? It’s the technology that enables Bitcoin. It is a ledger, that 
is, an information store that keeps a final and definitive trace of  transactions. 
Please keep in mind, that it does not keep the transactions themselves. It does 
not keep the records of the transaction. It keeps the hash algorithm of the record 
that carries out the transaction. Records as such are kept somewhere else. They 
are not on the blockchain, as the blockchain only holds algorithms. How is record 
authenticity verified? There is a  record stored; a  hash algorithm is made from 
it and compared with the one on the blockchain. If they are identical, the record 
is  authentic. Blockchain relies on a  distributed network, which means that all 
the servers that have the same record in it, or better, the same trace of record in 
it, are identical. They work based on decentralised consensus; that means that 
each server has to approve that trace of a record as authentic. What this means 
is that, if somebody wants to attack and destroy records or a system, they cannot 
possibly attack all of them. In a decentralised system, one can attack a few servers, 
but then there are others. This is what this idea of guaranteeing the authenticity 
of the record is based on. 

These validated sets of  algorithms are held in blocks, which are linked in 
a chain that cannot be tampered with and to which one can only add things. One 
cannot delete anything from a blockchain, only add. How does it work? Let’s say 
that you start with one block of 1000 transactions and no block can have more 
than 1000 algorithms of 1000 records. When this 1000 number is reached, then 
one takes a hash of this block and starts another block with it, then adds another 
1000 transactions and takes a hash of this second block that included the hash 
of the previous one, and so on. This is a chain that cannot be tampered with in 
any way. 
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There are three types of  blockchain. There is the public blockchain where 
anyone can participate in reading, writing and editing, without any permissions. 
These blockchains are open, and they’re transparent, like Bitcoin, Ethereum, etc. 
Of course there is no privacy, there are no controls, everything is in the open. Then, 
there are private blockchains, where only one organisation can put its records, 
and there might be public access or restricted access, but only that organisation 
can actually upload the hash algorithms of its records. Now, of course, what this 
type of blockchain does is to eliminate the security coming from the absence of 
a single, central point of attack; they do have a central point of attack. So what’s 
the point of having the blockchain? 

Then there is a consortium, which is a private blockchain that removes the 
individual autonomy of  bringing changes to the blockchain, same as in the 
private blockchain, but it operates under a  group of  institutions that are all 
similar. There can be a  blockchain for the banks, a  blockchain for the energy 
organisations, a blockchain for insurance companies, a blockchain for archives, 
etc. How is blockchain used? It is used to confirm the integrity of a record which 
is kept elsewhere. It is also used to confirm that the record existed or was created 
before being hashed on the blockchain. It certainly could not have been created 
after that. It also confirms the sequence of  uploading of  the records’ hash to 
the blockchain. Since the blockchain is shared by so many different bodies, the 
uploaded data is not constituted of traces of records that are related to each other. 
They are in chronological order of uploading, regardless of who uploads them. 

As you can imagine, the archival bond is gone here, as the relationship between 
the records is not maintained on the blockchain; it’s definitely not in the traces 
of the records. Is the blockchain a record keeping system? No, of course it is not. 
First of all, it doesn’t hold any records, only the hash of records. It may include 
smart contracts, which are actual contracts made in code within the system, 
but they are not considered records yet, as they don’t have signature or a date. 
The records still must be stored and managed off chain. This is good because, 
if they were on the blockchain, they would be immutable. One could say – but 
wasn’t that the point? Making the records immutable? Indeed, immutability 
is the attraction of  the blockchain. It is what ensures data integrity, because 
nothing can be changed, nothing can be removed. It is also the biggest problem 
of  blockchain, because, if you’re dealing with active or current records, you 
cannot update or correct any wrong data. Also, you cannot protect privacy, you 
cannot exercise the right to be forgotten, you cannot destroy any record you no 
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longer need. Further, any record-making system upgrade would basically annul 
everything you have done so far, as any change in the records would invalidate 
the blockchain. A new blockchain would have to be started. Note that the creation 
of a blockchain is an expensive endeavour; note also that blockchain is among 
the most polluting technologies in existence. 

In addition, when it comes to records identified for permanent preservation, 
any transfer to a  preservation system, any migration, any increment of  the 
records aggregation would invalidate the blockchain. You’d have to start over 
making hashes of all the records. In addition, the hash on the blockchain does 
not allow for links to the hash of  the related records, so  – as already stated  – 
there is no archival bond. The interrelationship between the records disappears. 
The hash of metadata is not there either, so there is no context. If the metadata 
were embedded into the record at time of creation, one could be tempted to put 
them on the face of  the record and make a  hash of  the whole thing together. 
But there would be no possibility to add any metadata related to the technological 
environment changes, to the responsibilities changes, or whatever other changes. 

In addition, there are authenticity problems, because how does one prove that 
the record was authentic in the first place, before being put on the blockchain? 
One could have uploaded a  forgery on the blockchain to start with. How does 
one preserve contextual evidence? How does one handle the decentralised nature 
of the blockchain? The blockchain is trans-jurisdictional. If all these servers all over 
the world contain the hash of the same records, they each fall under the legislation 
of their respective location. Decentralisation is a problem, because the processing 
happens with technical components that are in the custody of different actors. 
Some components may be under the control of single organisations, other under 
the control of business partners, and yet others under the control of unknown 
third party actors. What could happen is that an organisation’s records could be 
in the custody of thousands of independent actors over which records creators 
have little or no control. The consensus mechanism is also a problem, as it might 
be not within the decision making sphere of the records creator. These decisions 
could be made by remote third party developers, so the reliability of the upload 
of records to the blockchain could be difficult to establish. 

What about partial decentralisation, then? The InterPARES project doesn’t 
ever reject anything in principle. Whatever comes up, any possibility of finding 
a solution, we try it. So, while in principle all those I have described are things 
that do not work, let’s nonetheless try to work with the blockchain and see what 
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happens. Thus, we built a blockchain-based system called TrustChain. We applied 
the fundamental concepts of blockchain – the hash algorithm, the idea of blocks, 
the distributed consensus. We then made some underlying assumptions. 
The blockchain is in the cloud environment, not in a  physical place in any 
one institution. So, first of  all we decided it had to be on a  private cloud, not 
a public cloud. Second, the TrustChain had to be a consortium, an aggregation 
of institutions of the same kind, and only nodes that are approved would be able 
to write, while everybody could read. 

The InterPARES TrustChain relies on the involvement of a group of trusted 
institutions, a  consortium of  archives, and the record keeping systems in  the 
creating offices that transfer their records to such institution so that they work 
together: the creating office has the records in a record keeping system that is 
linked to the preservation system, and these records are hashed on the same 
blockchain. This way one would have integrity, time of creation, correct sequence 
of records, because one would upload series of records in the fonds. No repudiation 
because the validity of  the signature certificate would not expire, because one 
could make an hash of the certificate of the digital signature and upload it on the 
blockchain, where it would stay for 3 years or forever. 

Source: Own elaboration.
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Inside the circle in the figure, you have the archival institutions. Outside the 
circle you have the record keeping technologies of  every single creating body 
that transfers records to the institutions, and then, external to them, you have 
individuals who want to have access to the materials, and can access the materials 
regularly. 

There are still some issues with this model. The archival bond remains 
a  problem, because files are uploaded at a  specific time; and as we know, the 
records within the creating office continue adding up, maybe within the same file, 
maybe across files. The metadata would then change, but no change is possible in 
the blockchain. So maybe we should have a supporting system, a parallel system, 
which makes it possible to update all the metadata continuously and to also 
update the records that should end in a blockchain. 

Nevertheless, to adopt blockchain would be far too risky for archivists. This 
technology is at an early stage of development. The challenges and limitations 
include privacy; if a consortium of organisations share the same thing, how do 
you control the privacy element? Then, compliance; the rules might be different 
from one institution to another, from one records creator to another. Governance: 
Who controls the whole thing? Scalability is one big issue, and I will now explain 
why. Security is another, and I will later explain why. 

Let’s talk about scalability. Authenticity of  the traces of  the records in  the 
blockchain is guaranteed by the fact that there are so many actors involved 
and each one has to approve what is uploaded to the blockchain. Do you realise 
how long it takes to do that? Every time that one uploads something, before 
it is actually accessible, every single member of  the blockchain has to approve 
that upload. Thus, time is a problem, and this is all due to security, because the 
blockchain uses a proof of work – the consensus mechanism I mentioned before. 
The calculator has to solve, mathematically, very difficult puzzles on each new 
block, before approving it to the ledger. This proof of work is data that is very 
costly and time consuming to produce, because everyone must be satisfied with 
the requirements and producing such proof of work is a random process with low 
probability. Thus, there is lots of trial and error going on; calculating the proof 
of work is called mining and takes lots of time. Each time one uploads something, 
there is a random value in the block header. This value is an arbitrary number 
that can be used only once in a communication. So, if someone in the chain – the 
entire chain – has 51% of the computing power, they control basically everything, 
and, all of a sudden, we have centralization instead of decentralisation, as this 
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entity can modify the transaction and the transaction data, can stop the block 
from verifying the transaction and can stop mining in every block. Thus, at this 
stage, the blockchain is not really a good idea. Maybe, over time, things will be 
developed further, but at this stage blockchain is not a  recommendation that 
I would make. 

We have seen that technological authentication is not working for us. What else 
can we do? Let’s go back to authenticity for a moment. The fundamental difference 
between the authenticity of analogue and digital records is in the fact that, while 
the authenticity of analogue records can be proven and verified on their face and 
only exceptionally one needs circumstantial or extrinsic evidence, authenticity 
of digital records cannot. Assessment of digital materials’ authenticity is always 
an inference. It is based on extrinsic elements, such as  significant properties 
included in the identity and integrity metadata, and it relies on circumstantial 
evidence, such as the integrity of  the system and the policies that control the 
system. If a  policy says that only a  specific individual can have access to the 
system and the logs of the system prove that only that person accessed it, then 
while authenticity remains an inference, it’s quite reliable. It is also based on the 
technology that encrypts and secures the access to the system. 

So what if we used AI? Artificial intelligence? This is what we are exploring 
in the latest phase of InterPARES. Artificial intelligence systems are computing 
systems that use algorithms capable of carrying out complex tasks that normally 
are carried out by human intelligence, such as processing large quantities 
of  information, calculating and predicting, learning and adapting responses 
to a  changing situation, recognising and classifying objects. The question that 
we ask in our research project is: can we develop artificial intelligence systems 
for carrying out, in a  competent and efficient way, archival functions, such as 
preservation, while respecting the nature of  the records and assuring their 
trustworthiness? 

We know that artificial intelligence systems have big issues, because they 
provide evidence based on probabilities, not on facts. They provide evidence that 
is not interpretable or transparent, and it is only as good as the data that we 
provide, so, if the data are not good, we are in trouble. AI has outcomes that may 
have a disproportionate impact on some groups of people. It may challenge the 
autonomy and privacy of people. Most of all, it is very hard to assign responsibility 
when artificial intelligence makes the decision. Plus, AI decisions are based on 
past human decisions and, when it comes to human affairs, tomorrow rarely 



̵ LuCIANA DuRANTI24

resembles today. Finally, data and numbers cannot say what is and is not moral, 
or socially desirable. Therefore, there is a declaration of principles that should be 
respected when developing artificial intelligence tools. They are: respect for the 
wellbeing and the autonomy of people and their privacy; solidarity, democratic 
participation, equity, diversity and inclusion, caution, responsibility and 
sustainable development. 

What is the past experience of archives with AI? Archives have been looking 
at artificial intelligence for a  long time. They have considered, though, either 
a specific tool in a specific context or a single set of records. For example, they 
have used recurrent neural networks for classification of large numbers of records; 
recommendation systems to make all documents searchable, through written 
text recognition; chatbots that emulate human conversation to find connected 
information; and named entity recognition to create visualisation tools for all 
types of data. 

The issue is that, so far, archives have relied on off the shelf tools, already 
existing, not designed for archives, and these limit what challenges can be 
met. Such tools make the needs of archives subservient to the field of machine 
learning. There are many tangible instances of biases when artificial intelligence 
has been used for archives. This raises the question whether off the shelf tools 
are a  good idea, and what artificial intelligence would look like if the power 
relation between AI and archives were reversed, with archival theory informing 
the creation of  artificial intelligence tools. That is what InterPARES 5 is all 
about. ‘InterPARES trust AI’, or ‘I trust AI’ project has the purpose of designing, 
developing and leveraging artificial intelligence to support the ongoing availability 
and accessibility of trustworthy public records by forming a sustainable ongoing 
partnership between academia and archives, etc. Its objectives are to identify 
specific AI technologies that can address critical records and archives challenges; 
to determine the benefits and risks of  using those technologies; to ensure 
that archival concepts and principles inform the development of  responsible 
artificial intelligence; and to validate the outcomes through case studies and 
demonstration.

We are carrying out many studies. At this stage, we have about 74 studies 
going on, about 40 countries participating and 89 organisational partners. We 
have about 200 researchers from all relevant fields: Machine learning, artificial 
intelligence, archives, history, law, and others. They focus on all aspects of archival 
functions, such as creation, appraisal, arrangement, description etc. 
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The expected outcomes are to improve the existing tools and to create new 
tools that will address archival needs, such as, for example, machine translation, 
image recognition and description. There is a project being implemented at the 
state archives of Milan, where archivists are digitising thousands of parchments, 
but attaching metadata to each of  them would require enormous amount 
of  resources, personnel and technology. Thus, our researchers are developing 
an optical character recognition tool to automatically create the metadata for 
all the digitised material, text summarization and classification, and text style 
transfer for language civilization. We have, certainly in Canada, inventories 
created a century ago using language that is totally inappropriate, especially with 
reference to for indigenous people, women, etc. So, there are AI tools that can be 
used to identify all the inappropriate language in them and, although the original 
inventories would remain intact in the archives translate it into a language that is 
acceptable for the finding aids handed to the public for the purpose of identifying 
the materials they need.

It might be possible in the future to use artificial intelligence based on archival 
concepts to authenticate archival materials and to detect any interference with it. 
Still, we need to link any such tool to a much more sophisticated cyber protection 
agent to be able to protect archives, current and historical, from hostile powers, 
and to prove that we have successfully done so. Alternatively, we can keep the 
records permanently offline. If the records are offline, nobody can interfere with 
them. We could also maintain a complete identical reproduction of the fonds in 
a  secure physical offline location. That’s what the UK TNA does. It would not 
provide privacy and confidentiality, but at least we would have a set of authentic 
records. 

What about records in the cloud? During InterPARES 4, we spent five years 
studying records in a cloud environment. The first survey told us that the reason 
why archives, as well as records creators, choose to keep records online, is first 
of  all, economic. Collaboration, efficiency and performance, increased storage, 
all those are factors; but mostly, the reason is money saving. However, there are 
issues with records in the cloud that are related to a long list of things. I will cover 
them one by one. 

Let’s start with data ownership. When a user entrusts records to a provider 
and uses its platform, the provider generates additional data related to the actions 
that they carry out: how they process the material, where they store it, how they 
change the technology overtime, etc. While the content that you upload to the 
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provider remains yours, whatever is created by the provider doesn’t belong to you, 
but to the provider and you have no access to it. Thus, before using a provider, you 
have to be sure that any contract that you make with the provider spells out very 
clearly what happens to the data that they create about your records. Because 
you will need those data to prove the authenticity of your own records, based on 
the integrity metadata that these people will have created. Also, we know that 
availability of the infrastructure is a fact, while access to the records is a right; 
but you cannot have access if you don’t have availability. In a cloud environment, 
availability of the stored records implies availability of the infrastructure, which 
means, for example, that the system is expected to be available 100% of the time. 
That never happens. We have studied lots of contracts offered by cloud providers, 
and nobody guarantees availability beyond 98% of  the time. Do you realise 
what this means in terms of how many days in a year the infrastructure where 
your records are would not be available? That’s a big issue. If records creators or 
individuals who need the records under the Freedom of Information Act within 
a specific time request access to these records when the system, the technology, 
is not available, then they are in trouble. 

Then there is reliability. Reliability means behaving consistently with 
expectations. What does that imply? Well, one expectation we would have is that, 
if 10 researchers at the same time ask for access to the same record, they will see 
the same thing. However, that’s not guaranteed at all. As the records move from 
a server to another, different metadata are attached to them – be they related to 
technology, location, use, or other. 

The biggest problem, however, relates to retention and disposition. How do 
you verify that the provider actually complies with your records retention and 
disposition schedule? You might believe that, since you don’t see the records 
any longer, the provider must have destroyed them. This is not the case. It is 
too costly and too time consuming for a provider to retrieve all the copies of the 
records that they have disseminated throughout the data centres. What they do 
is cut the links to the records, but the records still remain in the servers, for as 
long as the data center will exist. It is difficult to access them; but this doesn’t 
mean it is impossible for those who are determined to access them – just not 
through legal channels. In addition, transfer from one system to another for 
permanent retention may involve loss of  authenticity. Let’s say that a  series 
of records has been scheduled to be transferred from the records creator cloud to 
the Archives cloud for permanent storage. Such transfer is a very complex process 
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and records may lose authenticity in that process. In case of records that are to 
be actually destroyed, a breach of confidentiality or privacy may occur. As I said, 
there may be the persistence of copies, but certainly there will be the persistence 
of  the metadata, which are separate from the records that would eventually 
be destroyed. Furthermore, the persistence of  the metadata generated by the 
provider about the user data is a given. Providers will never destroy their own 
metadata about what they have done with your records; thus, if you need records 
to be destroyed – for example, in Canada, by law we must destroy the records 
of juvenile criminals five years after they have been clean – but all the metadata 
about those records remains, it is the same as if the records were not destroyed 
at all. Please keep in mind that those metadata are generated by the provider and 
don’t belong to the user. 

Storage and maintenance impact the quality of  records and their ability to 
serve as evidence, especially in case of legal jurisdictions where the authenticity 
of the record is an inference based on the integrity of the system. As said earlier, 
Canadian law says that, if we can prove the integrity of  the system where the 
records are, we should assume that the records are authentic. However, how are 
we going to prove the integrity of the system of our cloud provider, if we have 
no access to any of  their data about those systems? Also, the contract doesn’t 
specify what providers do when the technology changes and the format of the 
data has to be changed. As you can see, what we say after five years of research is 
not that you shouldn’t use the cloud provider; it’s that, when you write a contract 
with the cloud provider, you have to spell out all of these things. We have actually 
developed a  model contract, suitable for any kind of  institution. It is freely 
available on the website and easy to find. 

The providers call anything related to keeping data or records “backup 
procedure”  – to them it’s all just backup. And the standard contract says that 
you are responsible for the backup, not the provider. Thus, security is another 
issue, probably the biggest one; protecting the system and the records from 
unauthorised access, use, alteration or destruction. Now please follow my 
reasoning. In a  world where the integrity of a  system is the basis to infer the 
integrity of the record, from which one infers the authenticity of the record and 
its trustworthiness, security equals authenticity. That’s where we got to. At this 
point, we can’t prove any authenticity. We can only prove absolute security, and 
that’s what we have to deal with. Individuals may enforce security with something 
they know – passwords, with something they own – tokens, or something they 
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are  – biometrics of  eyes, fingerprints, private keys. A  cloud provider enforces 
security through encryption, and should produce audit trails and access logs; and 
should capture, maintain, and make available metadata associated with access, 
retrieval, use, and management; I say “should.” I don’t say that they do. They 
don’t. They should. It should be in the contract, spelled out clearly, with penalties 
if they don’t do this, because that’s where security resides. 

Let’s remember what was the main reason to use the cloud – money. Saving 
money. The moment you start requiring all those security measures, your 
budget doubles, and obviously so, because the most important encryption is 
not the encryption in place, it’s the encryption during transmission. It is during 
transmission that the records are intercepted – when they move from the creator 
of the records to the archives for preservation, on a regular basis. If you use the 
cloud as an archival institution, it is the creator that moves its material to your 
cloud. Encryption during transmission is a big security issue, which links directly 
to data location and cross-border data flow. The cloud is a platform for mobile 
applications; accessible from smart devices, while the records can be anywhere – 
in data centres in various parts of  the world. The location of  the record is the 
criterion for determining what law applies in case of litigation. National strategies 
used to require that the records be kept within the borders of the country where 
those records were created. However, imagine how expensive it is to have a data 
centre in the middle of Europe, or in the middle of the United States or Canada, 
where the land is expensive. So, where would data centres be located? In Latin 
America, in Africa, in the middle of Asia, in places where the land doesn’t cost 
as much. If you are required to have your data centres in Poland, it becomes 
a problem, because the reason why you wanted to use the cloud in the first place – 
which was to save money – would no longer justify your choice. You no longer save 
any money. Thus, the international strategy no longer requires this. It calls for 
multilateral agreements among countries to collaborate in the area of security. 
It’s called the new safe harbour. That means that countries agree with each other 
that, while the records may be in Brazil, or in South Africa, or elsewhere, those 
that are mine fall under my jurisdiction, those that are yours fall under yours, and 
we take care of security together so that we don’t get in each other’s way. Such 
multilateral agreements among countries do exist. Of course, this is easy to do at 
a national level; but the moment you go down to the level of province or city, it 
gets much more complicated. 
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The next issue is contract termination. If the provider ceases to exist or 
terminates one or more of its services, the records will be deleted or inaccessible. 
Don’t expect the provider to give you the records; it costs them a lot of money 
to retrieve your own records and pass them to you. Free services do not have 
an established duration, and providers may terminate the service unilaterally. 
Sometimes, people who create their own archives assume they would use a free 
service to store all their records: if the provider decides to close the door, say 
goodbye to your records. Even if data is given back to the user, it is not guaranteed 
that it would be in a usable and interoperable format. It may be in a format you 
can’t read, or in a  format that cannot interact with your own records. If the 
contract is terminated by the user, it is not guaranteed that the provider would 
give you back your data, and if they do, it may be very expensive to transfer it 
all in a format that is accessible to you. And you definitely would not have the 
right to access the metadata generated by the cloud provider, and may have no 
guarantee that the provider will destroy copies of the data held in the data centre. 
So, even if they give the data back to you, they may have copies, many of them. 

Now let’s consider records preservation. Preserving records in the cloud is 
a black box process, that is, you have no idea of what is going on. Providers may 
not know where the records are; they usually don’t. They can and do subcontract 
some of  their services to other providers, who potentially maintain servers or 
are registered as providers in other countries. One cannot expect that the same 
hardware and software would remain in service for as long as the records must be 
preserved. Standards provide information about preservation format, but there 
is no guarantee that providers would respect the standards; there is also no way 
of ensuring and verifying authenticity. 

Should we give up on the cloud then? Not necessarily. We would have to 
examine the security measures agreed upon in the contract. Contracts are 
very important. We can still determine authenticity on the basis of significant 
properties. Those include the attributes of  identity and integrity, but may also 
mean the logs. Logs are not accessible when they are in a commercial cloud. Thus, 
if the records have to be in a cloud environment, it should be a private cloud, 
protected by a strong contract with the provider. This means you don’t save any 
money, but the reason you may want to do it is that it allows for better access 
from anywhere in the world, for collaboration, as well as efficiency. These are all 
good reasons. Saving money, however, is definitely not one of them. One thing we 
must not forget, especially in this time, is cyber security; the records are certainly 
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much safer in a dark repository than they are online. There is no question about 
that. 

In conclusion. Archivists are not yet attuned, as a  profession, to the risk 
of cyberattacks. We tend to think about cyberspace as something very abstract. 
But in reality, cyberspace is a  very material space  – the servers, with records 
on them, are made of  metal. So cyberattacks are very likely. The reason why 
archivists are not sensitized to this is that they have not been preserving much 
digital material, and especially sensitive digital material. Nonetheless, they must 
plan for the protection of the records created today. And if it is true that, with 
digital records, preservation starts at the moment of creation, cyber protection 
must start long before then. You have to design a  system of  cyber protection 
possibly before you start designing the record keeping system and definitely 
before starting to create the records, because you cannot stick it on a  system 
afterwards. Things do not work that way. First you need to have all your archival 
theory in place to understand what you need to protect and preserve, and then 
you act on the basis of an archival understanding of digital technology. Never the 
intellectual foundations of our science and discipline have been as essential as 
today to the survival of our values and beliefs as a democratic open society. 
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ABSTRACT
The national Archives of the netherlands, as a permanent government 
agency and official archive for the central government (ministries and 
their agencies), has the legal duty, laid down in the Archiefwet, to secure 
the future of government records. Within this context, our role does 
not involve actively forming a collection of archived websites through 
selecting and harvesting these ourselves. This is a key difference between 
us and other national archives, national libraries and other (inter-)national 
heritage institutions. guidelines and a central platform for archiving 
government websites. Such a mandate requires an environment in which 
the processes, in relation to one another, can take place in a controlled 
manner. A significant part of making it happen was the effort we’ve put 
(and continue to do so) into advising the producers of records – ministries 
and their agencies – as to how they should create, and eventually transfer, 
archived public websites that are a specific form of government records. 
One example of the type of support we offer was a very well received 
set of guidelines on archiving websites that we issued in 2018. Those 
guidelines were also used as part of the requirements in a public European 
tender (2021). The objective of the tender: implementation of a central 
harvesting platform to harvest approximately 1500 public websites of the 
Central government. This article will also present our experiences and 
insights into integrating the processes of ingestion, storage, management 
and preservation of and providing access to archived public websites of the 
Dutch Central government into the existing infrastructure and workflows 
of our trusted digital repository (e-depot in short).
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agencjom – w kwestiach tworzenia i przekazywania rejestrów rządowych 
w formie zarchiwizowanych, publicznych stron internetowych. Jednym 
z przykładów tego typu wsparcia było wydanie w 2018 r. dobrze przyję-
tych wytycznych dotyczących archiwizacji stron internetowych. Zostały 
one także wykorzystane jako część wymagań europejskiego przetargu pu-
blicznego w 2021 r., dotyczącego utworzenia centralnej platformy mającej 
pozyskać około 1500 publicznych stron internetowych rządu centralnego 
Holandii. W artykule zostaną również przedstawione nasze doświadczenia 
i spostrzeżenia dotyczące integracji procesów pozyskiwania, przechowy-
wania, zarządzania, zabezpieczania i zapewnienia dostępu do zarchiwizo-
wanych publicznych stron internetowych holenderskiego rządu centralne-
go z istniejącą infrastrukturą oraz zarządzaniem danymi w repozytorium 
cyfrowym Archiwum narodowego Holandii (w skrócie w-depot).

osobowych, prawo 
do publikacji, 
archiwizacja przez 
projektowanie, 
wytyczne 
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internetowych, 
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Het Nationaal Archief (eng. The National Archives of  the Netherlands), as 
a permanent government agency under the Ministry of Education, Science and 
Culture, functions as the official archive for the Central Government (ministries 
and their agencies) with the legal duty, as laid down in the Public Records Act, to 
secure the future of the government record.

This article describes how we secure the future of  one very specific form 
of government records, namely archived public government websites.

One part of performing this public task was to make sure we are able to receive, 
manage and present archived public websites that ministries and their agencies 
will eventually transfer to our trusted digital repository (e-depot in short).

The National Archives in the Netherlands also functions as a  knowledge 
centre/consultancy on archival management and information management for 
the Dutch government, both on central and local level. A set of  guidelines on 
archiving government websites that we drafted is an example of a product we 
delivered in performing this role.

This article will discuss in some detail the background of how we implemented 
processes related to the ingestion, storage, management and preservation of and 
providing access to archived public websites of the Dutch Central Government 
within the infrastructure and workflows of our trusted digital repository. 

At the same time, it will explain how our guidance on archiving government 
websites has played a  central role in this implementation. The article also 
illustrates the role that several aspects of those guidelines played when applied 
as requirements in a public European tender (2021). The objective of the tender 
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was to implement a central harvesting platform to harvest approcimately 1500 
public websites of the Dutch Central Government.

Why should we archive websites of government organizations?

Government websites should be treated as any other form of  government 
information, with the same care, as such information is important for 
accountability, law & evidence, research and history. It should also be handled in 
accordance with the same principles that apply to archiving all digital government 
information: authenticity, completeness and accessibility.

Take for instance the website of a capital like Amsterdam. Nowadays, more 
often than not, this is the place where all the relevant and official information 
about public services (e-services) of the local government is offered to citizens. 
The website is the primary channel for this information, as well as a  channel 
for citizens to apply for those services. Same is the case for most Dutch local 
governments, as well as most other countries.

Citizens can also obtain information about their rights and responsibilities from 
governmental websites. For example, on the municipal website of Amsterdam, 
on pages concerning child care, all the terms and conditions, including money 
amounts, can be found1. This information might be updated – changed – daily. 
Citizens base their decisions and actions on this information. Therefore it is 
important that when the information is changed, its previous versions remain 
accessible so that if needed, they can be used as proof by both parties.

Governmental websites also contain information that for different reasons 
may remain relevant for a  much longer period. One particularly striking and 
emotionally charged example of  this can be found on the Netherlands central 
government website presenting the Dutch government’s official viewpoint on 
the MH17 crisis2. It is doubtlessly an example of  historic significance: MH17 
was an airplane with mostly Dutch citizens onboard that was shot down with 

1 Geemente Amsterdam. Vergoeding Aanvragen Voor de Eigen Bijdrage Kinderopvang, 
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BE63FD3B0-5875-4A03-9082-
7DA97B0AFC2C%7D, accessed 3 October 2022.

2 Ministerie van Algemene Zaken. MH17: Nederland En Australië Stellen Rusland Aansprakelijk – 
Nieuwsbericht  – Rijksoverheid.nl., https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/neerhalen-
vlucht-mh17/nieuws/2018/05/25/mh17-nederland-en-australie-stellen-rusland-
aansprakelijk, accessed 3 October 2022. 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BE63FD3B0-5875-4A03-9082-7DA97B0AFC2C%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BE63FD3B0-5875-4A03-9082-7DA97B0AFC2C%7D
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/neerhalen-vlucht-mh17/nieuws/2018/05/25/mh17-nederland-en-australie-stellen-rusland-aansprakelijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/neerhalen-vlucht-mh17/nieuws/2018/05/25/mh17-nederland-en-australie-stellen-rusland-aansprakelijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/neerhalen-vlucht-mh17/nieuws/2018/05/25/mh17-nederland-en-australie-stellen-rusland-aansprakelijk
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a rocket above Ukraine in 2014. All the people on board were killed. The event led 
to a political crisis between the Netherlands and Russia.

So the information on this webpage is relevant both politically and historically, 
as it is the primary publication of  the government’s position. Integrity and 
authenticity of this information is important. A researcher, both now and fifty 
years from now, wants to be sure that this information was in fact published 
by the Dutch government and has not been altered since, either illegally or by 
accident.

After the retention period has ended this information should be and will be 
transferred to the trusted digital repository (e-depot in short).

In following paragraphs, we offer a bit of history and context about actions we 
had to undertake as a national archive in order to be able to ingest, store, manage, 
preserve and provide access to this kind of archived government websites. Some 
insight will also be provided into our different roles as an archival institution: 
supplier, consultant and facilitator, knowledge institute and of  course official 
archive for government records.

Legal context of the National Archives of the Netherlands

Within the same legal context of the Public Records Act, in which the National 
Archives of the Netherlands is designated as the official archive for the central 
government (ministries and their agencies), these governmental agencies 
are responsible for keeping the information they produce in so called “good, 
accessible state”. That applies from the moment the information is created, until 
the moment that same information can either be destroyed or transferred to an 
archival repository for permanent preservation. The transfer takes place after 
20 years. That means that governmental agencies have to keep at least some 
of those records in “good accessible state” for quite a long time. What “good and 
accessible” means is not specified in the Public Records Act, therefore it can be 
interpreted in many ways. To no surprise, this is also true of websites which are 
to be considered government records.

One example of our role as a knowledge centre for government organizations 
is to provide all governmental agencies with advice and guidelines on how to 
execute their responsibility for “good and accessible state”. However, our advice/
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interpretation is not mandatory for them to use. They can make other choices 
about how to specify and implement the obligations of the Public Records Act.

Because of the legal context in which we operate, we’re also the supplier of 
a  trusted long term digital repository for permanent retention of government 
information. Accordingly, we don’t actively form a collection of archived websites 
through selecting and harvesting these ourselves. This is a  key difference 
between us and other national archives, national libraries and other (inter-)
national heritage institutions. Most of  these organizations archive websites 
based on an organization, domain or theme specific selection policy, and some 
have outsourced the harvesting process to a third-party company or execute this 
entirely themselves.

Guidelines on archiving government websites

Since our functions include that of a knowledge institute and consultant for 
government agencies, we’ve put a fair amount of effort into advising the producers 
of  information (records generators; note to editors: “producer” is one of the key 
terms in the OAIS-framework which is used globally by national archives and 
heritage institutions to model their infrastructure and work processes) – ministries 
and their agencies – on how they should create and eventually transfer archived 
public websites, which are a  specific form of  government records. This a  clear 
example of the new role for archival institutions in the digital age – advising, by 
design, at the start of the process, rather than at the end (by then it is too late).

One example of this type of support that we’ve offered was issuing a very well 
received set of guidelines on archiving websites (2018).

Goals of the guidelines

Our guidelines3 fit the abovementioned new role perfectly. Its aim is to 
maximize standardization and uniformity of the output of the websites archiving 
process, carried out by governmental agencies. By influencing the output, we can 

3 Nationaal Archief. Richtlijn Archiveren Overheidswebsites, https://www.nationaalarchief.nl/
archiveren/kennisbank/Richtlijn-Archiveren-Overheidswebsites, accessed 3 October 2022. 



̵ AnTAL POSTHUMUS36

influence the quality of the archived material that will be transferred to us for 
long term retention.

We had several goals when developing the guidelines; one of  them was 
already described. Websites are a  primary source of  communication for 
governmental agencies and therefore they should be treated as any other form 
of  governmental information, with the same care, due to importance of  the 
information.

The second goal logically following from this first, is to ensure governmental 
websites arecorrectly archived by the corresponding governmental agencies; 
such organizations more often than not lack the knowledge needed for website 
archiving.

Political assignment 

Besides these goals, we also have a  political assignment as a  permanent 
government agency under the Ministry of Education, Science and Culture. 

In 2016 the Dutch Heritage Inspectorate sounded the alarm in a  report 
which concluded that barely 5% of  all Dutch government websites were 
properly archived. This was partly because Dutch government organizations 
did not have the knowledge and experience needed to archive their own 
websites in accordance with the Archives Act. The National Archives were then 
commissioned by the Minister of Education, Culture and Science to draw up 
guidelines and the Chief Information Officer of  the government was tasked 
with implementing them in all national government organizations.

Support base and adoption

Those countrywide guidelines are not, in themselves, mandatory for 
government organizations, since the organizations have the freedom to 
choose how they fulfil the ‘good, orderly and accessible state’ concept as set 
forth in Dutch archival law. It was therefore very important to closely involve 
the future users of the guidelines in their development. We shared issues and 
dilemmas. We also organized a public review, where everyone could comment 
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on a first draft of the guidelines4. We received no less than 600 comments from 
30 different organisations, which enabled us to improve the guidelines and 
immediately bring them to the attention of potential future users.

Scope of the guidelines

The scope of  the guidelines covers archiving an entire website and its 
daily changes. We stress the importance of  documenting missing (dynamic) 
elements5 from archived websites in order to be able to account for them to 
our end users. We now opt for basic means of delivering this metadata when 
transferring archived websites: an .ods file, in which our records producers 
register, what content wasn’t harvested properly. This as a means for us, as an 
archival institution, to inform our users why certain content isn’t presented 
to them. This adds to the context information regarding this specific type 
of government records.

Since harvesting websites can be a very complex task, we advise to leave it to 
the experts, in other words to outsource the harvesting process. Nevertheless, as 
an archival institution one should certainly keep an eye on it and have insight into 
metadata, quality control, integrity and authenticity as early in the harvesting 
process as possible.

Another important and mandatory requirement in the guidelines is the 
use of  WARC-files (web archive files), as it is the international ISO-standard 
(28500:2017)6, to structure, manage and store billions of records collected from 

4 Kennisnetwerk Informatie en Archief. Voortgangsbericht Richtlijn Archiveren 
Overheidswebsites, https://kia.pleio.nl/groups/view/1997dd74-cb58-420c-9056-85d1194 
729b9/kennisplatform-webarchivering/discussion/view/f63dd32d-8a3d-436f-9329-
6aa3b8d2b8d8/voortgangsbericht-richtlijn-archiveren-overheidswebsites, accessed 3 October 
2022. 

5 Archive-It Help Center. Known Web Archiving Challenges, https://support.archive-it.org/
hc/en-us/articles/209637043-Known-Web-Archiving-Challenges, accessed 3 October 2022;  
Digital Preservation Coalition. New Report: Archiving the Dynamic Web Benefits from 
Server-Side Archiving, https://www.dpconline.org/news/server-side-archiving, accessed  
3 October 2022.

6 Bibliothéque Nationale de France. The WARC File Format (ISO 28500)  – Information,  
Maintenance, Drafts, http://bibnum.bnf.fr/WARC/, accessed 3 October 2022; iipc.github.io. 
The WARC Format 1.1., https://iipc.github.io/warc-specifications/specifications/warc-format/
warc-1.1/, accessed 3 October 2022.

https://kia.pleio.nl/groups/view/1997dd74-cb58-420c-9056-85d1194729b9/kennisplatform-webarchivering/discussion/view/f63dd32d-8a3d-436f-9329-6aa3b8d2b8d8/voortgangsbericht-richtlijn-archiveren-overheidswebsites
https://kia.pleio.nl/groups/view/1997dd74-cb58-420c-9056-85d1194729b9/kennisplatform-webarchivering/discussion/view/f63dd32d-8a3d-436f-9329-6aa3b8d2b8d8/voortgangsbericht-richtlijn-archiveren-overheidswebsites
https://kia.pleio.nl/groups/view/1997dd74-cb58-420c-9056-85d1194729b9/kennisplatform-webarchivering/discussion/view/f63dd32d-8a3d-436f-9329-6aa3b8d2b8d8/voortgangsbericht-richtlijn-archiveren-overheidswebsites
https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/209637043-Known-Web-Archiving-Challenges
https://support.archive-it.org/hc/en-us/articles/209637043-Known-Web-Archiving-Challenges
https://www.dpconline.org/news/server-side-archiving
http://bibnum.bnf.fr/WARC/
https://iipc.github.io/warc-specifications/specifications/warc-format/warc-1.1/
https://iipc.github.io/warc-specifications/specifications/warc-format/warc-1.1/
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the web and elsewhere. It is used to build applications for harvesting, managing, 
accessing, and exchanging content.

Harvesting 1500 public websites of the Central Government

As already mentioned, our guidelines were also used as part of  the 
requirements in a public European tender (2021). The objective of the tender was 
implementation of a central harvesting platform to harvest approximately 1500 
public websites of the Central Government.

Implementation of the guidelines, the European tender and implementation 
of this central harvesting platform was carried out under the responsibility of the 
Chief Information Officer of the Central Government. Other important players 
in archiving the websites of  Dutch central government organizations include 
the Public Information and Communications Service of the Office of the Prime 
Minister and the National Program for Durable Digital Information Management.

2019 – start of our Project implementation

Such is the context in which in 2019 we started implementing the project that 
would enable us to receive the archived materials, which in the long run would 
be transferred from the abovementioned central harvesting platform, as well as 
from other sources. Our aim was to formulate and implement requirements for 
various aspects of  the OAIS-model with regard to archived websites. In other 
words, we had to integrate processes related to ingestion, storage, management 
and preservation of  and providing access to archived public websites of  the 
Dutch Central Government into the existing infrastructure and workflows of our 
trusted digital repository (e-depot in short).

We chose an ongoing project approach, starting in 2019, combining a Prince2 
and Agile method. This was carried out by a  multidisciplinary project team 
consisting of an information analyst, a record keeping advisor, an information 
architect, a  preservation officer, a  collection manager plus the product owner 
of our organization’s website.
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Desk research and surveys

We conducted interviews with a  peer group consisting of  several users 
in order to get a  clear idea of  the expectations our end users have with 
regard to using the archived websites. We will deliver the archived materials 
to our more regular users through electronic search aids, provided on our 
website. We are still figuring out how to offer this material in a fashion that 
researches would find most suitable for approaching and using the archived 
online resources.

Our project started with a  lot of  hypotheses and rudimentary 
requirements. Some aspects required research, others had to be learned 
through experience of  just starting and moving forward. For example, 
which search options will we be able to implement? Search only through 
metadata? Within separate websites? Full text search? Will our national 
metadata scheme, our e-depot’s data model, and the EAD as used in our 
collection management system, suffice to provide adequate administrative, 
descriptive and technical metadata for archived websites? Will the off the 
shelf viewer, Open Wayback, as it is installed in our E-depot solution, do the 
trick? Do we need to install a separate viewer in our infrastructure?

Metadata

In our guidance there’s an example of a  hierarchical structure with 
descriptions of which metadata we want to receive for each level. This matches 
almost all the mandatory metadata fields in the current data model of  our 
long term repository. It is also sufficient to manage the data and to create and 
present a  digital finding aid on our website. Therefore, we didn’t adopt for 
example the latest OCLC’s recommendations about descriptive metadata for 
Web Archiving7. 

7 OCLC. Web Archiving Metadata Working Group, https://www.oclc.org/research/areas/resear-
ch-collections/wam.html, accessed 3 October 2022.
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Pywb as a viewer for rendering archived websites

We found that the off the shelve viewer in our e-depot, the Open Wayback, 
wasn’t capable of rendering increments of one and the same website. Moreover, 
our e-depot software doesn’t support external viewers. Our software supplier 
indicated the off the shelf version, used in our e-depot, isn’t a complete version 
of the OpenWayback software and therefore isn’t able to render harvested websites 
in increments, or provide a calendar function, a requirement we considered one 
of  the key elements of our minimum viable product (note to editors: an mvp, 
minimum viable product is a one of the key terms originating from the domain 
of agile software development which we used in our project.) See for instance: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product. This goes for the 
current and future software versions; apparently a viewer for rendering archived 
websites isn’t a top priority for most of their customers. 

There are justifiable restrictions on modifying the e-depot software code by 
ourselves in this aspect. Therefore, we would not be able to render harvested 
websites incrementally, either with our current deployment or with future ones. 

Those experiences were one of the reasons we’ve decided to implement Pywb, 
which is a python based rendition of the globally used OpenWayback software. 
However, through desk research we found recent developments in the IIPC 
community (International Internet Preservation Consortium) concerning the 
transition from OpenWayback to pywb (Python Wayback). The IIPC community 
considers the latter the preferred replay tool for the future8. Although pywb 
offers a good solution, it also has certain issues that need to be considered; not 
least of  them is the matter of  double storage of  WARC-files: in our long term 
repository and in pywb itself. 

The problem is that the e-depot software doesn’t support a linkage with this 
external viewer which forces us to copy all WARC-files into the viewer. This means 
a deviation from our current workflow; it also means we need twice as much disk 
space, so to speak. 

Another problem is that our collection managers now have to exit the e-depot 
when performing a visual check during either a test or actual process of ingesting 

8 International Internet Preservation Consortium. Support for Transitioning to Pywb, https://
netpreserve.org/projects/pywb, accessed 3 October 2022; pywb.readthedocs.io. Webrecorder 
Pywb Documentation!, https://pywb.readthedocs.io/en/latest/, accessed 3 October 2022. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product
https://netpreserve.org/projects/pywb
https://netpreserve.org/projects/pywb
https://pywb.readthedocs.io/en/latest/
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incrementally harvested websites. They have to open WARC-files through the 
external viewer instead. 

Search functionality for archived websites

At this time, we only offer the option to search through the descriptive and 
(some) technical metadata which accompanies the WARC files we receive from 
the central harvesting platform. 

Full text search will be developed along with development of  generic full 
text search for all of our born digital records (note to editors: the usage of the 
term born digital is very common and widespread) See for instance: https://
dictionary.archivists.org/entry/born-digital.html. The WACZ file format might 
be of help in this respect in the future. However, that is a recent development 
and we must carry out a more detailed analysis in order to fully understand its 
usage and possible advantages. WACZ stands for Web Archive Collection Zipped; 
it has several advantages compared to plain WARC-files. With regard to search 
functionality, one advantage of WACZ is that “the full-text data extracted from 
web pages is also included, ready to be ingested into search engines like Solr or 
loaded on-the-fly along with the replay”9.

WARC.gz characterisation and WARC validation

WARC.gz is a  standard method of  lossless compression of  WARC-files for 
storage purposes. We found out that WARC-gz files were not properly identified 
by either the version of  the file identification tool DROID that was deployed 
within our e-depot or the standalone version outside our e-depot. Identifying 
specific applications of Gzip containers is a challenge. A .gz-file will be identified, 
but a .warc.gz won’t; same goes for other specific uses of the .gz container. The 
preservation community is aware of this, but as for now a file-specific signature 
hasn’t been developed yet.

9 Webrecorder. Announcing WACZ Format 1.0., https://webrecorder.net/2021/01/18/wacz-for-
mat-1-0.html, accessed 3 October 2022.

https://dictionary.archivists.org/entry/born-digital.html
https://dictionary.archivists.org/entry/born-digital.html
https://webrecorder.net/2021/01/18/wacz-format-1-0.html
https://webrecorder.net/2021/01/18/wacz-format-1-0.html
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During our ingest workflow, a  .warc.gz file will be checked for a  .warc file 
(based on the WARC PUID). If it contains a .warc file, it will be registered in the 
share of pywb (Python Wayback). 

We also found, with regard to the international standard file format WARC, 
that our e-depot does not have a built-in tool to validate WARC and WARC.gz files. 
Thus, we realized we needed to collect more information on validity of WARC files 
during the pre-ingestion process, which led us to run and review several WARC 
validation tools. A factsheet was prepared, listing the output of these tools, the 
best way to apply them, and so on10. Most of those validation tools that check 
conformance with WARC standard ISO 28500, aren’t very sophisticated. Some 
of them only check block and/or payload digests. Most of them support version 
1.0 of the WARC standard (of 2009) and only few support version 1.1 (of 2017).

The most prominent finding of  our research was that using a  combination 
of tools will probably be the best strategy for now. That is, if it is a viable and 
useful strategy at all. We also found that most web archiving initiatives don’t give 
much attention to this aspect of quality control. 

GDPR, publication rights and archived websites

Recently, during the transfer of  several archived websites of a  financial 
government agency, we found resumés of board members with various personal 
data. We also came across portraits of board members, researchers, working group 
members and employees. Permission of these people was asked beforehand, but 
there wasn’t any signed statement of consent. It also wasn’t feasible to find all 
of the portrayed people and ask their consent. 

In other words, we encountered some challenges related to GDPR and portrait 
rights.

Another legal issue we had to mitigate concerned copyrights to photos from 
the Dutch Press Agency (ANP) and other publishers like Shutterstock and the 
like. There is no information attached to the individual photos with regard to 
their respective owners; nor has this agency kept any form of a register of images 
that have been used on the website and conditions applicable to such usage.

10 Open Preservation Foundation. WARC Validation Tool Experiences, https://openpreservation.
org/blogs/warc-validation-tool-experiences/, accessed 3 October 2022.

https://openpreservation.org/blogs/warc-validation-tool-experiences/
https://openpreservation.org/blogs/warc-validation-tool-experiences/
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Together with ANP, we discussed these issues with the given government 
agency. The government agency and ANP signed an agreement stating that ANP 
would grant its permission to the agency so that the photos can be transferred 
to us as a national archive within the context of the archived websites. On top 
of that, in order to minimize the risk of improper use by third parties after the 
transfer, we will emphasize this in the PDF of  the inventory describing this 
archive. We will also make this clear by attaching some information to each 
clickable inventory item that we share on our website.

The risk of improper use of this content or of displaying GDPR-sensitive data 
is further minimized by the fact that for the time being we don’t offer full text 
search on our website. Moreover, the content of WARC files presented on our 
website is not being indexed by Google, which means that any personal data will 
not be systematically findable. Combined, these mitigating measures provided 
enough confidence among all parties for us to be able to present these archived 
websites on our website.

Another risk mitigating measure minimizing the risk of legal problems is one 
that can be used before an agency starts archiving their website; maybe even at 
the moment of creating the website or content. This could be regarded as a form 
of archiving by design. As part of the implementation process of archiving central 
government websites, a legal review tool was developed for agencies so they can 
check for themselves whether, and how much, GDPR-sensitive content is actually 
present on their websites. The tool also checks for content involving portrait 
rights, trademark law and database law11. 

What did we learn along the way?

Websites are a primary source of governmental information that need to be 
preserved for the purposes of accountability and future research. 

11 Informatiehuishouding.nl. Modeltoets AVG En Publicatierechten Voor Archivering Over- 
heidswebsites Door ICT Recht, https://www.informatiehuishouding.nl/Producten+%26+pu-
blicaties/instrumenten/2019/12/13/modeltoets-avg-en-publicatierechten-kopie, accessed  
3 October 2022; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Websitearchivering – Rijks-
programma Voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding, https://www.informatiehuisho-
uding.nl/onderwerpen/websitearchivering, accessed 3 October 2022.

https://www.informatiehuishouding.nl/Producten+%26+publicaties/instrumenten/2019/12/13/modeltoets-avg-en-publicatierechten-kopie
https://www.informatiehuishouding.nl/Producten+%26+publicaties/instrumenten/2019/12/13/modeltoets-avg-en-publicatierechten-kopie
https://www.informatiehuishouding.nl/onderwerpen/websitearchivering
https://www.informatiehuishouding.nl/onderwerpen/websitearchivering
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In order to achieve that, they need to be archived according to clear archival 
requirements, so as to ensure their sustainable accessibility. Those requirements 
must be practical and usable, but also acceptable to users. Involving users, 
especially in the review, really helped in developing guidelines that would be used 
as intended.

One last important point is that the process didn’t end with the publication 
of the guidelines. Their implementation is equally important. It should involve 
all the key players, including the National Archives, not only as the final archival 
repository but also as a consultant and facilitator.

This entire process has underlined for us how important it is to set requirements 
for information management long before transfer; in other words – archiving by 
design. Without that, by the time of transfer, a website will have been changed 
lots of times, or even dismantled; its information would be lost forever.

Therefore, archival institutions need to be there at the very beginning, and 
engage in a  dialogue with governmental agencies, be their partner along the 
entire way, from start to finish, at every stage.
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ABSTRACT
Humans are the dominant species on Earth. Our advantage comes from 
our unique capacity of organising at large scale to reach common goals. In 
digital societies, organising requires communicating information and these 
days, most of it is published exclusively online. The problem is that online 
information disappears quickly, after a few months. Humanity’s dependence 
on online information is strong but still recent and the consequences of 
losing the historical perspective over online data are yet to be seen. Web 
archives are digital preservation systems that collect, store and provide 
access to historical web data. Scientific researchers have been using web 
archives. However, web archives should also be used by the wider public 
so that they may serve digital societies. Arquivo.pt is a public web archive 
started in 2007 that enables search and access to historical information 
preserved from the Web since the 1990s. This article presents Arquivo.
pt as a case study for a research infrastructure that has been developed to 
serve wider communities at national and international levels. The article 
shares the main lessons learned so that other web archiving initiatives may 
arise and be developed at a faster pace. It describes the existing tools and 
activities which enable exploration of historical web-archived collections. 
Finally, it presents challenges related to creating web archives and proposes 
actions to address them. 
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Archiwum internetu jako infrastruktura badawcza społeczeństwa cyfrowego: 
studium przypadku Arquivo.pt
STRESZCZENIE 
Ludzkość jest dominującym gatunkiem na Ziemi. nasza przewaga ma źró-
dło w unikalnej zdolności organizowania się na dużą skalę dla osiągnięcia 
wspólnych celów. W społeczeństwie cyfrowym wszelka organizacja wy-
maga przekazywania informacji, a współcześnie jej większość jest publi-
kowana wyłącznie online. Problem stanowi to, iż informacja online znika 
bardzo szybko, już po kilku miesiącach. Zależność ludzkości od informacji 
online jest bardzo duża i wciąż aktualna, a konsekwencje utraty perspekty-
wy historycznej w odniesieniu do danych online nie zostały dotąd zbadane. 
Archiwa internetowe są cyfrowymi systemami przechowywania, które gro-
madzą, zachowują i udostępniają historyczne dane stron internetowych. 
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Są one używane przez badaczy. Jednakże archiwa internetowe, aby słu-
żyć społeczeństwu cyfrowemu, powinny być także wykorzystywane przez 
szerszy krąg użytkowników. Arquivo.pt jest publicznym archiwum inter-
netowym, uruchomionym w 2007 r., które umożliwia prowadzenie badań 
i dostęp do danych historycznych stron internetowych, zachowanych od lat 
dziewięćdziesiątych XX w. W artykule zaprezentowano portal Arquivo.pt 
jako studium przypadku dotyczące infrastruktury badawczej rozwijanej do 
obsługi szerokiego grona użytkowników na poziomie krajowym i między-
narodowym. Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski mogące przysłużyć 
się powstawaniu i szybszemu rozwojowi innych inicjatyw archiwizacji In-
ternetu. Opisuje także istniejące narzędzia i podejścia umożliwiające bada-
nie historycznych zbiorów internetowych. Wreszcie, prezentuje wyzwania 
wiążące się z tworzeniem archiwów internetowych oraz propozycje działań 
w tym zakresie. 

Introduction

The Web replaced printed media. In 2009, Tim Berners-Lee the inventor of 
the World Wide Web stated that “when we look at the Web, we don’t look at 
it anymore as connected computers or as connected Web pages. We look at the 
Web now as humanity connected. Humanity connected by technology”1. In 2022, 
most of the information that constantly rules our societies, from governmental 
institutions to personal lives, is published exclusively online. Dogmas such as 
“Information is power”, “Data is the new oil” or “Look into the past to see the 
future” became common jargon across mass media, political agendas or social 
media. But in reality, societies passively waste most of the online information 
they strongly invest in producing everyday. Most of the information published 
online disappears after a  few months2. Information is the ground for human 
organisations and this tremendously fast pace of information creation, and loss, 
is unprecedented in human history. The consequences of losing the historical 
perspective over the data published online are yet to be seen. However, history 
taught us that “those who cannot remember the past are condemned to repeat 
it”3. 

Web archives are digital preservation systems that collect, store and provide 
access to historical web data. Scientific researchers have been using web archives 

1 Quitney Anderson, J., 2009. Tim Berners-Lee launches “WWW Foundation” at IGF 2009, 
https://arstechnica.com/tech-policy/2009/11/tim-berners-lee-launches-www-foundation-at-
igf-2009/, accessed 31 October 2022.

2 Gomes, D. and Silva, M.J., 2006, July. Modelling information persistence on the web. 
In Proceedings of the 6th international conference on Web engineering (pp. 193–200).

3 Wikiquote, George Santayana, https://en.wikiquote.org/wiki/George_Santayana, accessed 
31 October 2022.

https://arstechnica.com/tech-policy/2009/11/tim-berners-lee-launches-www-foundation-at-igf-2009/
https://arstechnica.com/tech-policy/2009/11/tim-berners-lee-launches-www-foundation-at-igf-2009/
https://en.wikiquote.org/wiki/George_Santayana
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since their inception. However, as the Internet penetrated all levels of everyday 
life, web archives must assume their role as research infrastructures useful to 
a wider public so that they may serve digital societies. This article presents the 
Arquivo.pt web archive as a case study for a research infrastructure that has been 
developed to serve wider communities. 

Arquivo.pt is a public, free service that enables anyone to search and access 
historical information preserved from the Web since the 1990s. Arquivo.pt 
contains billions of files collected from websites in several languages (about half of 
its users come from outside of Portugal). The search services provided by Arquivo.
pt include full-text search, image search, version history listing, advanced search 
and application programming interfaces (API). The project became an official 
public service in 2013. Several added-value services that explore this unique 
source of historical information have been developed, proving that a web archive 
is a valuable infrastructure for modern societies. This article aims to share the 
main lessons learned while developing and operating a web archiving service for 
15 years, so that more initiatives may arise and be developed at a faster pace. 

Related work and background

Brewster Kahle launched the Internet Archive in 19964 and the first research 
publications about how to build web archives were published during the 
early 2000s. The first book that documented the main web archiving efforts 
made so far was edited by Julien Masanès in 20065; J. Masanès had also been 
organising web archiving workshops since 2001. During the early 2010s, the 
European Union funded several research projects in the area of web archiving, 
such as ARCOMEM, LiWA or Blog4Ever, but in recent years this funding was 
discontinued. Nonetheless, a research effort regarding web archiving evolution 
showed that between 2010 and 2014 the web archiving community continued 
to grow considerably6. As web archives developed to become usable and 
accessible research infrastructure, interest from several research communities, 

4 Kahle, B., 1997. Preserving the internet. Scientific American, 276(3), pp. 82–83.
5 Masanes, J., 2006. Web archiving: issues and methods. In Web archiving (pp. 153). Springer, 

Berlin, Heidelberg.
6 Costa, M., Gomes, D. and Silva, M.J., 2017. The evolution of web archiving. International 

Journal on Digital Libraries, 18(3), pp. 191–205.
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such as the humanities community, increased7. Niels Brugger led research in 
the area of media studies using web archives. Since the early days of the Web, he 
had been raising awareness that the Internet should be considered an integral 
part of our culture, rather than just a  technical device. The book entitled 
Archiving Websites: General Considerations and Strategies, published in 2005, 
was the first one that specifically addressed preservation of web content from 
media studies perspective8. Since then, N. Brugger published several books 
where web archives were used as source to obtain research data such as Web 
History9, Web 25: Histories from the First 25 Years of the World Wide Web10, The 
Web as History: Using Web Archives to Understand the Past and the Present11, The 
Archived Web Doing History in the Digital Age12 or The Historical Web and Digital 
Humanities13. In 2017, N.  Brugger founded the new journal, called “Internet 
Histories”14. In the history area, Ian Milligan has been leading historians to 
explore digital sources and web archives in particular. He co-edited the books 
Exploring Big Historical Data: The Historian’s Macroscope15 and SAGE Handbook 
of Web History16. He authored the books History in the Age of Abundance: How 
the Web is Transforming Historical Research17 and The Transformation of Historical 
Research in the Digital Age18. Among other works that address web archives, Jane 
Winters led the “Big UK Domain Data for the Arts and Humanities” project 

7 Gomes, D. and Costa, M., 2014. The importance of web archives for humanities. International 
Journal of Humanities and Arts Computing, 8(1), pp. 106–123. 

8 Brügger, N., 2005. Archiving Websites. General Considerations and Strategies: General 
Considerations and Strategies.

9 Brügger, N. ed., 2010. Web history (Vol. 56). Peter Lang.
10 Brügger, N., Locatelli, E., Weber, M. and Nanni, F., 2017. Web 25: histories from the first 

25 years of the World Wide Web. 
11 Schroeder, R. and Brügger, N., 2017. The Web as History: Using Web Archives to Understand 

the Past and the Present (p. 296). UCL Press.
12 Brügger, N., 2018. The archived web: doing history in the digital age. MIT Press.
13 Brügger, N. and Laursen, D. eds., 2019. The historical web and digital humanities: the case 

of national web domains. Routledge.
14 Brügger, N., Goggin, G., Milligan, I. and Schafer, V., 2017. Introduction: Internet histories. 

Internet Histories, 1(1–2), pp. 1–7.
15 Graham, S., Milligan, I., Weingart, S.B. and Martin, K., 2016. Exploring big historical data: the 

historian’s macroscope.
16 Brügger, N. and Milligan, I. eds., 2018. The SAGE handbook of web history. Sage. 
17 Milligan, I., 2019. History in the age of abundance?: how the web is transforming historical 

research. McGill-Queen’s University Press.
18 Milligan, I., 2022. The Transformation of Historical Research in the Digital Age. Elements 

in Historical Theory and Practice.
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which awarded bursaries to 10 researchers to carry out research in their subject 
area using the UK web archive. The case studies that they produced showcase 
the richness of web archives as a source for humanities and other researchers19. 
Valérie Schafer is a  Professor in Contemporary European History who has 
been defending public engagement with web archives20 and Anat Ben-David is 
a Professor of Communication who has been showing the value of web archives 
to analyse social and political events21. 

Added-value tools built on top of web archives have also been developed to 
aid researchers in their work. The Archives Unleashed project provides a software 
toolkit that facilitates the extraction and analysis of data sets derived from web-
archived content, making large amounts of historical web content accessible to 
research the recent past22. The GLAM Workbench led by Tim Sherratt provides 
researchers with examples, tools, and documentation to help them explore and 
use web archives through a large and growing collection of Jupyter notebooks23. 
The Arquivo.pt annual awards were established in 2018; their aim is to showcase 
innovative works that use preserved historical information from the Web24. 
The works can address any subject as long as they use Arquivo.pt as source of 
information. Over 5 editions, 127 applications were received and the 15 works 
that were awarded clearly demonstrate the utility of web archives in digital 
societies. Studies performed over the historical web data addressed political25, 

19 Winters, J., 2015. „Big UK Domain Data for the Arts and Humanities”, Presentation, 2015 
International Internet Preservation Coalition General Assembly, April 27–May 1, 2015. Silicon 
Valley, California, https://buddah.projects.history.ac.uk/, accessed 31 October 2022.

20 Schafer, V. and Winters, J., 2021. The values of web archives. International Journal of Digital 
Humanities, 2(1), pp. 129–144.

21 Ben-David, A. and Amram, A., 2018. The Internet Archive and the socio-technical construction 
of historical facts. Internet Histories, 2(1–2), pp. 179–201; Ben-David, A., 2019. National web 
histories at the fringe of the Web: Palestine, Kosovo, and the quest for online self-determination. 
In The Historical Web and Digital Humanities (pp. 89–109). Routledge.

22 Ruest, N., Lin, J., Milligan, I. and Fritz, S., 2020, August. The archives unleashed project: 
Technology, process, and community to improve scholarly access to web archives. In Proceedings 
of the ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries in 2020 (pp.  157–166), https://
archivesunleashed.org/, accessed 31 October 2022.

23 Sherratt, T. and Jackson, A., 2020. GLAM-Workbench/web-archives, https://glam-workbench.
net/web-archives/, accessed 31 October 2022.

24 Arquivo.pt, Arquivo.pt Awards, https://arquivo.pt/awards, accessed 31 October 2022.
25 Arquivo do Parlamento, https://arquivo-parlamento.pt/, accessed 31 October 2022; 

meuParlamento.pt, http://www.meuparlamento.pt/, accessed 31 October 2022.

https://buddah.projects.history.ac.uk/
https://archivesunleashed.org/
https://archivesunleashed.org/
https://glam-workbench.net/web-archives/
https://glam-workbench.net/web-archives/
https://arquivo.pt/awards
https://arquivo-parlamento.pt/
http://www.meuparlamento.pt/
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sociological26 or health issues27. On the other hand, innovative search tools 
that enable further utilization of web-archived data were also developed, such 
as Politiquices.pt, Desarquivo (available at https://arquivo.pt/desarquivo), 
Revisionista.pt or ContaMeHistorias.pt.

In contrast with the significant number of books and works that 
document research done using web archives, only two books were published 
that address the process of carrying out web archiving activities namely 
Web Archiving and The Past Web: exploring web archives28. Research on web 
archiving tools and algorithms has also been developing at a slow pace. The 
PhD thesis “Information Search in Web Archives”, published in 2014, was 
a significant contribution to improve textual search in web archives but no 
scientific research has been done in this area since then29. The SolrWayback 
has been developed by the community of web archiving practitioners based 
on the Apache Solr technology30. Despite being a useful tool with interesting 
features, no scientific research has been conducted to study essential aspects 
required to deliver quality services, like for example ranking search results 
based on temporal features of historical web data, as opposed to the up-to-
date features of live web data. Michael Nelson from The Web Science and 
Digital Libraries (WS-DL) Research Group at Old Dominion University has 
been leading research on automatic exploration of web-archived data31, 
optimising the operation of web archives32 or developing innovative services 
such as Carbondate.cs.odu.edu which automatically estimates the age of web 

26 https://www.elach.uminho.pt/en/Pages/default.aspx, accessed 7 December 2022.
27 Classificação automática de artigos estigmatizantes de doenças mentais em jornais de notícias 

portugueses online, https://alina-yanchuk02.github.io/estigma/, accessed 31 October 2022.
28 Gomes, D., Demidova, E., Winters, J. and Risse, T., 2021. Past Web. Springer International 

Publishing.
29 Costa M., 2014. Information Search in Web Archives (Doctoral dissertation, Universidade 

de Lisboa (Portugal)).
30 International Internet Preservation Consortium, SolrWayback 4.0 release! What’s it all about? 

Part 2, https://netpreserveblog.wordpress.com/2021/03/04/solrwayback-4-0-release-whats-
-it-all-about-part-2/, accessed 31 October 2022.

31 Ainsworth, S.G., Alsum, A., SalahEldeen, H., Weigle, M.C. and Nelson, M.L., 2011, June. How 
much of the web is archived? In Proceedings of the 11th annual international ACM/IEEE joint 
conference on Digital libraries (pp. 133–136).

32 AlSum, A., Weigle, M.C., Nelson, M.L. and Van de Sompel, H., 2014. Profiling web archive 
coverage for top-level domain and content language. International Journal on Digital Libraries, 
14(3), pp. 149–166.

https://arquivo.pt/desarquivo
https://carbondate.cs.odu.edu
https://alina-yanchuk02.github.io/estigma/
https://netpreserveblog.wordpress.com/2021/03/04/solrwayback-4-0-release-whats-it-all-about-part-2/
https://netpreserveblog.wordpress.com/2021/03/04/solrwayback-4-0-release-whats-it-all-about-part-2/
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resources33. Herbert Van de Sompel led the Memento project that designed 
one of the most important contributions to openness and interoperability of 
web archives, the Memento protocol34. For instance, this protocol was applied 
to implement the Time Travel service that enables automatic searching of 
several web archives35. Martin Klein studied the impact of broken links in 
digital libraries36 and investigated algorithms based on web archives to 
recover missing content37 or generate event collections38.

Researchers, citizens or institutions sometimes need to archive information 
from the web on their own, for documentation purposes. The Webrecorder project 
provides a suite of open-source tools and packages to perform the complete web 
archiving workflow39. ArchiveWeb.page enables any user to archive information 
from the web using a web browser and store it in the adequate standard WARC 
format40, ReplayWeb.page and pywb enable the replay of web-archived content. 
Browsertrix enables automation of data acquisition from the web, for instance 
to archive all the pages from a  given website. The Webrecorder project was 
a breakthrough in web archiving because it enables any user or small institution 
to create their own web archives of selected information using standard formats 
that allow reuse and ensure interoperability of the web-archived data. 

Despite growing interest of the research community in using historical web 
data, literature discussing the ways to manage web archiving services and establish 
them as crucial infrastructure in modern societies is not abundant. This article 
aims to contribute to fill this gap by describing the main features of the Arquivo.

33 SalahEldeen, H.M. and Nelson, M.L., 2013, May. Carbon dating the web: estimating the age 
of web resources. In Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web 
(pp. 1075–1082).

34 Van de Sompel, H., Nelson, M.L., Sanderson, R., Balakireva, L.L., Ainsworth, S. and Shankar, H., 
2009. Memento: Time travel for the web. arXiv preprint arXiv:0911.1112; Van de Sompel, H., 
Nelson, M. and Sanderson, R., 2013. RFC 7089-HTTP framework for time-based access to 
resource states-Memento. Internet Engineering Task Force (IETF), RFC.

35 Memento Time Travel, http://timetravel.mementoweb.org/, accessed 31 October 2022.
36 Jones, S.M., Van de Sompel, H., Shankar, H., Klein, M., Tobin, R. and Grover, C., 2016. Scholarly 

context adrift: three out of four URI references lead to changed content. PloS one, 11(12).
37 Klein, M. and Nelson, M.L., 2014. Moved but not gone: an evaluation of real-time methods 

for  discovering replacement web pages. International Journal on Digital Libraries, 14(1), 
pp. 17–38.

38 Klein, M., Balakireva, L. and Van de Sompel, H., 2018, May. Focused crawl of web archives to build 
event collections. In Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science (pp. 333–342).

39 Webrecorder: Web archiving for all!, https://webrecorder.net/, accessed 31 October 2022.
40 ISO 28500:2017 Information and documentation – WARC file format.

http://timetravel.mementoweb.org/
https://webrecorder.net/
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pt web archive and share the experience obtained during its development and 
operation since its original proposal as part of a PhD thesis published in 200741. 

Short history of Arquivo.pt

Arquivo.pt is a governmental service provided by the Foundation for Science 
and Technology (Portugal) mandated to preserve publicly accessible information 
regarding Portugal. However, it also preserves selected online information related 
to research and education at an international level. Periodically, the Arquivo.
pt system automatically collects and stores information published on the web. 
The Arquivo.pt hardware infrastructure is hosted at its own data-center and it 
is managed by full-time dedicated staff. The project began in 2007 and became 
an official running service in 2013 with the publication of the Decree-Law42 that 
mandated preservation of content available on the national Internet. However, 
the original idea emerged in 2001, as part of a research project named TUMBA! 
(Portuguese initials of “we have an alternative search engine!”), developed at the 
University of Lisbon. Tumba! enabled full-text search of the most recent crawl 
of the Portuguese web. Following tumba!, came a web archive prototype called 
Tomba (named after the Tombo Tower which is the Portuguese National Archive 
established in 1378). Tomba enabled access to different versions of web pages 
collected by the tumba! search engine for 4 years (2002–2006). The initial team 
who worked on the Portuguese web archive project was composed of 3 former 
researchers of tumba!. The know-how and experience gained from these academic 
projects were crucial to the development of Arquivo.pt. 

Developing a web archive raised significant challenges in areas such as web 
archive information retrieval, user experience or quality assurance. The members 
of the Arquivo.pt team have been publishing technical and scientific articles 
related to web archiving in open-access since 200843. All the developed software 
is available as free open source projects44.

41 Gomes, D.C., 2006. Web Modelling for Web Warehouse Design (Doctoral dissertation, 
Universidade de Lisboa (Portugal)).

42 Ministério da Educação e Ciência, Decreto-Lei n.º 55/2013, Diário da República n.º 75/2013, 
Série I de 2013-04-17, páginas 2257–2261.

43 Arquivo.pt, Publications, https://arquivo.pt/publications, accessed 31 October 2022.
44 GitHub, Arquivo.pt, https://github.com/arquivo/, accessed 31 October 2022.

https://arquivo.pt/publications
https://github.com/arquivo/


̵ DAnIEL gOMES54

Collections and selection

Figure 1. Oldest page preserved at Arquivo.pt nautilus.fis.uc.pt published in January 1993, 

available at https://arquivo.pt/wayback/19950322142012/http://nautilus.fis.uc.pt/softc/

programas/manuais/galileo/galileo.htm.

Figure 2. Oldest image preserved at Arquivo.pt spacelink.nasa.gov – published in April 1992, 

available at https://arquivo.pt/wayback/19920415005528im_/http://spacelink.nasa.gov/In-

structional.Materials/Curriculum.Support/Space.Science/Our.Solar.System/Our.Sun/Solar.

Eclipse-full.gif.

Figure 1 presents the oldest page preserved at Arquivo.pt, published in 
January 1993 by the Physics department of the University of Coimbra. It is a user 
manual for a computer program that simulates the GALILEO spacecraft trip to 

https://arquivo.pt/wayback/19950322142012/http://nautilus.fis.uc.pt/softc/programas/manuais/galileo/galileo.htm
https://arquivo.pt/wayback/19950322142012/http://nautilus.fis.uc.pt/softc/programas/manuais/galileo/galileo.htm
https://arquivo.pt/wayback/19920415005528im_/http://spacelink.nasa.gov/Instructional.Materials/Curriculum.Support/Space.Science/Our.Solar.System/Our.Sun/Solar.Eclipse-full.gif
https://arquivo.pt/wayback/19920415005528im_/http://spacelink.nasa.gov/Instructional.Materials/Curriculum.Support/Space.Science/Our.Solar.System/Our.Sun/Solar.Eclipse-full.gif
https://arquivo.pt/wayback/19920415005528im_/http://spacelink.nasa.gov/Instructional.Materials/Curriculum.Support/Space.Science/Our.Solar.System/Our.Sun/Solar.Eclipse-full.gif
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planet Jupiter. Figure 2 presents the oldest image preserved at Arquivo.pt, which 
was published in April 1992 by NASA and linked from a page on the website that 
hosted the oldest page. These examples that illustrate the preservation of national 
and international web-content relevant for education were found thanks to 
a research work led by the Old Dominion University45. This research was possible 
due to the open-access of web-archived data and the API based on the Memento 
international protocol that enabled its automatic processing.

Figure 3. list of all the collections generated by Arquivo.pt publicly available at arquivo.pt/

collections.

As of August 2022, Arquivo.pt held 145 collections containing 13 269 million 
web files (868 TB of historical web data) obtained from 28.9 million websites. 
The idealistic objective of Arquivo.pt is to archive all the published online content 
related to Portugal so that it may be preserved as memory for future access. 
Despite being a directive goal, this objective is not fully attainable because some 
pages cannot be archived due to technological limitations, while other pages 
change so rapidly that Arquivo.pt cannot acquire all of their versions. Therefore, 

45 Alam, S., Weigle, M., Nelson, M., Melo, F., Bicho, D. and Gomes, D., 2019, June. MementoMap 
framework for flexible and adaptive web archive profiling. In 2019 ACM/IEEE Joint Conference 
on Digital Libraries (JCDL) (pp. 172–181). IEEE.

https://arquivo.pt/collections
https://arquivo.pt/collections
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Arquivo.pt generates several types of collections according to their crawl 
frequency, scope and quality of the acquisition process. A crawler is a  system 
that automatically collects information from the web46. Several technologies 
are applied to collect information from the web, such as Heritrix, Brozzler or 
Browsertrix, but the speed of crawl is inversely proportional to the quality of the 
obtained content. If the objective is to thoroughly archive a web page in highest 
quality possible, including, for instance, all the embedded videos and content 
generated from AJAX calls, then browser-based crawlers should be used, such 
as Brozzler or Browsertrix. However, browser-based crawlers are slower and 
demand more resources (e.g. CPU) than conventional crawlers that archive web 
content by following links on web pages such as Heritrix. Figure 3 presents the 
list of collections generated by Arquivo.pt. The main types of collections are:
– Daily crawls (prefixed with “FAWP” on column A “Collection ID” of the 

list): a selection of national online publications is collected every day using 
a combination of browser-based and conventional crawlers; 

– Monthly crawls (prefixed with “MAWP”): a  selection of national and 
international online publications is collected every month using browser-
based crawlers; 

– Trimestral crawls (prefixed with “AWP”): lists of all the domains registered 
under the .PT domain is collected every 3 months using conventional crawler 
due to the large volume of data involved; 

– High-quality crawls (prefixed with “RAQ”): a selection of websites that were 
iteratively archived and curated, in highest quality possible, using the best 
combination of technologies available; 

– Save Page Now crawls (prefixed with “SAWP”): pages web-archived by users 
in high-quality using the savepagenow service (see Section SavePageNow);

– Complete-page crawls (prefix with “PATCHING”): collections of web 
resources archived through the collaborative invocation of the Complete 
page service by users (see Section Complete page) or through its automatic 
execution in batch to fix selected lists of web pages;

– Donated collections (prefix varies): donated or acquired collections of 
historical web content integrated in Arquivo.pt (e.g. collection Geocities). 

46 Gomes, D. and Silva, M.J., 2008. The Viúva Negra crawler: an experience report. Software: 
Practice and Experience, 38(2), pp.161–188.
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The web content is received in varied formats and converted into the 
standard WARC format;

– Special crawls (prefixed with “EAWP”): selections of pages about a  given 
topic, crawled with varied frequency and methodologies. 
The Special crawls focus on events, such as elections, which require specific 

efforts to be identified and collected because the relevant online information 
is spread across the web and quickly disappears. One approach was to 
request voluntary contributions from the users to nominate web addresses 
to be collected (seeds). However, the obtained nominations despite being 
relevant were few. Therefore, we developed a low-cost methodology, requiring 
very limited human resources, to automatically select and preserve online 
information about any given topic47. In summary, a  human curator creates 
a  data-set of relevant keywords about a  target topic, such as candidates and 
parties running in the elections. Then a  software script uses these keywords 
to automatically search for online content using the APIs of live web search 
engines. The original motivation to develop this selection methodology was the 
need to preserve online content about research and development funded by 
European institutions. Previously, we tried to apply the brute-force approach 
of crawling the .EU domain to obtain relevant content related to Europe. The 
obtained results showed that it was inadequate due to the large prevalence of 
crawler traps, web spam, porn or suspicious websites registered under this top-
level domain48. The developed methodology has been applied to automatically 
select content from the web to originate special thematic collections; for 
instance to create a cross-lingual collection that documents the 2019 European 
Elections49 or to document the online results produced by the projects funded 
under the H2020 programme50. 

47 Bicho, D. and Gomes, D., 2016. Preserving Websites Of Research & Development Projects. In 
iPRES.

48 Arquivo.pt, A first attempt to archive the .EU domain, https://sobre.arquivo.pt/en/a-first-
attempt-to-archive-the-eu-domain/, accessed 31 October 2022; Hockx-Yu, H., Laursen, D. and 
Gomes, D., 2019. The curious case of archiving. eu. In The Historical Web and Digital Humanities 
(pp. 64–72). Routledge.

49 Arquivo.pt, Cross-lingual collection about the 2019 European Elections is available, https://
sobre.arquivo.pt/en/cross-lingual-collection-about-the-2019-european-elections-is-available/, 
accessed 31 October 2022.

50 Arquivo.pt, H2020 projects preserved by Arquivo.pt, https://sobre.arquivo.pt/en/h2020-
projects-preserved-by-arquivo-pt/, accessed 31 October 2022.

https://sobre.arquivo.pt/en/a-first-attempt-to-archive-the-eu-domain/
https://sobre.arquivo.pt/en/a-first-attempt-to-archive-the-eu-domain/
https://sobre.arquivo.pt/en/cross-lingual-collection-about-the-2019-european-elections-is-available/
https://sobre.arquivo.pt/en/cross-lingual-collection-about-the-2019-european-elections-is-available/
https://sobre.arquivo.pt/en/h2020-projects-preserved-by-arquivo-pt/
https://sobre.arquivo.pt/en/h2020-projects-preserved-by-arquivo-pt/
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Other collections of international interest for research purposes were generated 
in collaboration with external organisations. The Content Development Group of 
the International Internet Preservation Consortium coordinated international 
initiatives to select relevant online information documenting, for instance, the 
European Refugee Crisis, the Olympic Games, the World War I Commemoration, 
the Coronavirus (Covid-19) outbreak or International Cooperation Organisations. 
In 2009, the Archive Team gathered 641 GB of information from Geocities.
com, which was the first major “social network” that enabled anyone to publish 
information on the Web51. It was created in 1994 and shut down in 2009. A. Ben-
David proposes an approach for filling-in gaps in existing archives by taking into 
account platform dynamics and cultural differences in link sharing practices52. 
As  case study, the author identified web resources that documented the 2014 
War in Gaza. Arquivo.pt obtained and integrated the web data selected for the 
previous collections so that they may be further explored through the innovative 
tools provided by Arquivo.pt (e.g. full-text search, image search or API) in areas 
such as arts, humanities or sociology. 

However, as the web continues to quickly evolve, the methods to select and 
acquire web content to be preserved must also be tuned and adapted to new 
contexts. Cryptocurrency is a  global phenomenon that shapes our current 
times and must be documented. It is an exclusively digital phenomenon that 
revolutionised the world by influencing other areas such as finance or art. Due 
to the particular context of cryptocurrency we had to use specific APIs, such as 
Coingecko.com API, to select relevant information to be archived53. Information 
(and misinformation) related to cryptocurrency has been constantly published 
and erased as projects ended, or much more frequently, when scams were 
detected. Thus, Arquivo.pt created a  collection to preserve web information 
which documents cryptocurrency activities with the objective of supporting 
future innovative studies in areas such as economy or digital humanities. 

51 Arquivo.pt, Search the Geocities history!, https://sobre.arquivo.pt/en/historical-collection-
geocities-available-at-arquivo-pt/, accessed 31 October 2022.

52 Ben-David, A., 2019. 2014 not found: a cross-platform approach to retrospective web archiving. 
Internet Histories, 3(3–4), pp. 316–342.

53 Arquivo.pt, Open dataset about cryptocurrency, https://sobre.arquivo.pt/en/open-dataset-
about-cryptocurrency/, accessed 31 October 2022.

https://sobre.arquivo.pt/en/historical-collection-geocities-available-at-arquivo-pt/
https://sobre.arquivo.pt/en/historical-collection-geocities-available-at-arquivo-pt/
https://sobre.arquivo.pt/en/open-dataset-about-cryptocurrency/
https://sobre.arquivo.pt/en/open-dataset-about-cryptocurrency/
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Search and access services

Preservation requires maintaining accessibility of information across time. 
If  information cannot be efficiently searched and accessed, it is not preserved, 
only stored. Also, without the scrutiny of real usage, it is not possible to evaluate 
the relevance of the information being web-archived nor the quality of the 
provided services. Common web users are demanding but they must also be the 
target of web archives, because as the Internet penetrates societies, every human 
becomes a web user, from students to decision-makers. This Section presents the 
search and access services provided by Arquivo.pt.

Full-text search

Figure 4. Page search results for query in Polish language “Prezydent RP”.

Figure 4 presents the web user interface (UI) that displays results for searching 
text in any language among web-archived pages. This UI was designed to provide 
a look-and-feel similar to a live web search engine in order to facilitate its adoption 
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by common web users. However, notice that the date picker components were 
discreetly integrated. They allow defining a time span for the search, that is, the 
interval between the date of crawl of the oldest and the most recent page that 
will be searched for the queried keywords. If the users change the time-span 
for the same keywords, they will obtain different results. For instance, if users 
search for a president of a given country, they will find distinct results as they 
choose different time spans. This is a useful and unique feature enabled by web 
archives because they preserve web information across time, complementing live 
web search engines which only support search over the most recent web data. 
A discussion on how to support full-text search and adapt user interfaces to the 
context of web archives can be found in previous works54. 

Version history

Figure 5. Table view that displays the versions web-archived from the URL bbc.co.uk over 

time.

54 Cruz, D. and Gomes, D., 2013, September. Adapting search user interfaces to web archives. 
In Proc. of the 10th International Conference on Preservation of Digital Objects (Vol.  17); 
Gomes, D., Costa, M., Cruz, D., Miranda, J. and Fontes, S., 2013, May. Creating a billion-scale 
searchable web archive. In Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide 
Web (pp. 1059–1066).
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Figure 6. The replay user interface reproduces the version web-archived from the URL bbc.

co.uk on 1 July 07h43m, 2011.

Figure 5 presents the web user interface that enables accessing the history 
of a given web address (URL). If the users know the address of a given past web 
page, they can type its URL directly into the search box and they will receive a list 
of all the versions web-archived across time. If users select any of the listed dates, 
they will be redirected to the replay user interface presented in Figure 6, showing 
as an example the home page of the BBC website as archived on the 1th of July, 
2011 at 07h43m. On the left sidebar of the replay UI, users can drill down the 
multiple web-archived versions and browse links as if they were back in the past. 
Notice that in order to enable this feature, the original code of the web pages 
must have been preserved, not just a screenshot of their layout. If the users reach 
a page that was not available in Arquivo.pt, a button “Search in other archives” is 
presented. If the users click on this button, they will be automatically redirected 
to an external web archive where the page may have been properly archived. 



̵ DAnIEL gOMES62

Image search

Figure 7. Image search results for query in English language “Warsaw city”.

Figure 8. User interface that presents the details about an image returned on the image search 

results about “Warsaw city”.
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Figure 7 presents the web user interface that supports searching images from 
the past web. It shows, as an example, the web-archived images found for the 
query “Warsaw city”. If users select one of the image results, they will receive 
related metadata, which was automatically generated for the image (Figure 
8), including a  link to the web-archived page that embedded the image, which 
is very important to interpret the context of its publication. The design and 
implementation of this innovative image search system over historical web-
archived images is described in detail in a previous work55. 

Automatic Programming Interfaces and Narratives of news

Figure 9. Automatically generated narratives about any subject, based on online news from 

the past. Winners of the Arquivo.pt Award 2018 (https://arquivo.pt/winners2018).

Arquivo.pt is a  research infrastructure and it will never be able to fulfil all 
the specific requirements of the users from distinct research areas. Thus, it 
provides application programming interfaces so that external developers and 

55 Mourão, A. and Gomes, D., 2021, The Anatomy of a Web Archive Image Search Engine-Technical 
Report, https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/The_Anatomy_of_a_Web_Archive_
Image_Search_Engine_tech_report-1.pdf, accessed 31 October 2022.

https://arquivo.pt/winners2018)
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/The_Anatomy_of_a_Web_Archive_Image_Search_Engine_tech_report-1.pdf
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/The_Anatomy_of_a_Web_Archive_Image_Search_Engine_tech_report-1.pdf
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researchers can develop their own specific applications to process the historical 
web data preserved in Arquivo.pt. It provides two APIs which are specifically 
designed to enable full exploration of its services and features (Arquivo.pt API 
and Image Search API)56. Arquivo.pt also supports the Memento API which is 
based on the Memento protocol and the CDX-server API which is not based on 
a formal international protocol, but is nonetheless widely supported by most web 
archives. This way, Arquivo.pt can interoperate with other web archives and the 
applications developed to process data from other archives can quickly be reused. 

Figure 9 presents an example of one application developed using the Arquivo.
pt API named ContaMeHistoria.pt (Tell Me Stories), an online service that 
automatically generates narratives about any subject based on online news from 
the past. This service helps users to quickly grasp news information about any 
entity or event across time. This service was developed by external researchers 
who won the Arquivo.pt Award in 2018. Later in 2021, the TellmeStories 
service was connected to the Arquivo.pt website, through the integration of the 
“Narrative” button on the page search user interface (see Figure 4).

International usage statistics

Figure 10. Top countries of origin of Arquivo.pt users in 2021.

56 Arquivo.pt, Arquivo.pt Application Programming Interfaces (APIs), https://arquivo.pt/api, 
accessed 31 October 2022.

https://arquivo.pt/api
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Figure 10 presents the top 10 countries from which the users of Arquivo.
pt originated in 2021, and it shows that 53% came from countries other than 
Portugal. Providing user interfaces and documentation also in English contributes 
to this international usage. The development and widespread usage of automatic 
translation tools, such as Google Translate, also contributed to breaking down 
the language barriers, enabling international users to interpret web-archived 
information originally published in languages they could not understand, such 
as Portuguese. For instance, a Polish researcher can access a web-archived page 
about the Polish elections, originally written in Portuguese, and apply automatic 
translation to study how Polish elections were documented from a Portuguese 
perspective. Arquivo.pt received 1 million users and served 10 million pages in the 
period from January 2012 until August 2022. These absolute figures may seem 
humble in comparison to other online services. However, we must consider that 
web archive users recover unique historical online information that otherwise 
would have been irremediably lost forever.

Complementary services to expand the scope of web archives use

Web archives have the noble mission of preserving historical web documents 
for future access. However, if web archives are to be established as infrastructure 
for digital societies, it is crucial that they also provide general-purpose services 
that would enable citizens and organisations to easily take advantage of web 
archives for their own benefit in solving everyday life situations. This section 
presents additional services that Arquivo.pt has been launching to engage users 
in four tasks of web data preservation: acquisition (SavePageNow), curation 
(Complete page), storing (Memorial) and access (Arquivo404).

SavePageNow: archive a web page immediately

The process of acquiring web data to be preserved is mainly automatic due 
to its large volume and transience. However, fully automated acquisition leads 
to two problems. The first problem is that even with most carefully configured, 
monitored and tuned crawlers, web archives waste resources storing web content 
that is not of primary interest for preservation of cultural heritage, such as spam 
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websites, link farms or domain parking pages. The second problem is that at the 
same time, information that would have been very valuable to be preserved is not 
found in time by the automatic processes used by web archives and disappears 
before it can be acquired. Therefore, Arquivo.pt provides a public form where any 
web user can suggest a website to be preserved57. The users only need to submit 
the address of the homepage and optionally provide an email, so that they can be 
notified when the suggested website becomes available at Arquivo.pt, and assess 
the quality of the web-archived content. These user suggestions are precious and 
instrumental in identifying relevant websites hosted outside the .PT domain or 
public pages on social networks, for instance those belonging to governmental 
institutions. However, the process of crawling a website after it was suggested 
is not immediate and may take months before it is executed. Moreover, the 
suggested websites are acquired using conventional crawlers which quickly collect 
large amounts of information but sometimes miss rich media, such as embedded 
videos, or fail to access information published through complex web applications 
such as social network platforms. Meanwhile the information that the users 
wanted to preserve may have changed or even disappeared. Thus, Arquivo.pt 
experimentally launched the SavePageNow, which allows users to immediately 
save a set of web pages in Arquivo.pt using a browser-based crawler, which despite 
being slower in comparison to conventional crawlers, enables a  higher quality 
acquisition of web data. The users only need to enter a page’s address and start 
browsing for all the visited content to be archived. The Arquivo.pt SavePageNow58 
was inspired by the Internet Archive Save Page Now59 and implemented using the 
recording feature of pywb60. The Internet Archive service offers more features, 
such as saving outgoing links or screenshots and provides immediate access 
to the web-archived content. In turn, Arquivo.pt SavePageNow archives all the 
pages browsed during a  session, which facilitates complete archivisation of 
a small website, carried out autonomously by the users. The experimental launch 
of the Arquivo.pt Save Page Now service began on the 30th of November 2021 
and lasted for 10 months. During this period, the service was accessed 7 119 

57 Arquivo.pt, Suggest websites to be preserved – Collaborate, https://arquivo.pt/suggest, 
accessed 31 October 2022.

58 Arquivo.pt, SavePageNow, https://arquivo.pt/savepagenow, accessed 31 October 2022.
59 Internet Archive, Wayback Machine Save Page Now, https://web.archive.org/save/, accessed 

31 October 2022.
60 Pywb, Configuring the Web Archive – pywb 2.0 documentation, https://pywb.readthedocs.io/

en/latest/manual/configuring.html#recording-mode, accessed 31 October 2022.

https://arquivo.pt/suggest
https://arquivo.pt/savepagenow
https://web.archive.org/save/
https://pywb.readthedocs.io/en/latest/manual/configuring.html#recording-mode
https://pywb.readthedocs.io/en/latest/manual/configuring.html#recording-mode
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times (average of 711,9 accesses per month) and its users selected and archived 
a total of 34.250 million URLs (3.7 TB in WARC format). Please note that each 
time a user saves one webpage, its several embedded URLs are also automatically 
archived. 

Complete page: recover missing information from external sources 

Figure 11. The “Complete page” function available as an option at the replay user interface 

automatically looks for missing information in external web archives and the live web. The 

obtained information is later integrated in Arquivo.pt collections and becomes available for 

all the users.

Web archives try to exhaustively acquire all the content required to enable 
reproducing the archived web pages as faithfully to the original ones as possible, 
including for example embedded images or CSS stylesheets. Still, frequently 
some content is missing. Therefore, continuous curation of the archived web 
pages is necessary to evaluate the quality of acquired web data and identify 
missing content. Please note, however, that even if a resource is missing in a web 
archive, it could still be available on the original website if it is recent, or at an 
external web archive if it is older. The process of looking for missing information 
can be automated through the Memento protocol. Thus, Arquivo.pt provides 
the “Complete page” option, available at the replay user interface described in 
Figure 11. When the user selects this option, Arquivo.pt automatically looks for 
the information missing on the reproduced web-archived page in external web 
archives and on the live web. The obtained information is subsequently integrated 
in Arquivo.pt collections and becomes available for all the users. The process of 
completing pages cannot be automatically applied to all the web-archived pages 
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because looking for information in external sources is slow and a high number 
of automatic requests could overload these sources. “Complete page” engages 
the users in curation of the web-archived collections by collaboratively selecting 
relevant pages with missing content and trying to enhance only these ones. 
However, this process of completing web-archived pages can result in temporal 
incoherence issues, for instance by integrating an embedded image that was 
published on the given web page later, leading to reproduction of a combination 
of a web-archived page with an embedded image that was not available online 
at the time of archiving. It is impossible to entirely prevent such issues from 
ever occurring, but they can be identified by inspecting the metadata of the web-
archived resources, available through the “Technical details” option of the replay 
interface or by applying automatic algorithms61. The “Complete page” function 
was launched in November 2016 and as of August 2022 it enabled integration of 
15.2 million missing files (603.4 GB in WARC format).

Memorial: preserving information from old websites 

Figure 12. The website of the UMIC – Knowledge Society Agency (english.umic.pt) was deac-

tivated in 2017 but its content was preserved in the Arquivo.pt Memorial and continues to be 

searchable through live web search engines.

61 Spaniol, M., Mazeika, A., Denev, D. and Weikum, G., 2009, September. Catch me if you can: 
Visual analysis of coherence defects in web archiving. In 9th International Web Archiving 
Workshop (IWAW 2009), Corfu, Greece (pp.  27–37); Ainsworth, S.G., Nelson, M.L. and 
de Sompel, H.V., 2015. Evaluating the Temporal Coherence of Archived Pages.
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There are many historical websites that provide valuable information but are 
no longer updated (for example websites of finished projects) and organisations 
must invest significant amounts of resources to keep them online. However, as 
websites become older, costs increase because of obsolescence of supporting 
technologies and consequent dangerous security vulnerabilities. The Arquivo.pt 
Memorial offers high-quality storing of websites’ content with the possibility of 
maintaining their original domains62. Figure 12 describes an example of a website 
preserved in the Arquivo.pt Memorial. The website https://english.umic.pt 
belonged to a  governmental organisation named “UMIC – Knowledge Society 
Agency” that terminated its activities in 2012. Arquivo.pt stored the information 
published online by this website, and then it was shut down by its owners.

The Arquivo.pt Memorial service preserves the content of a  website in 
high quality by applying an iterative curation process and several acquisition 
technologies. By maintaining the original domain name of the website (e.g. 
english.umic.pt), the website contents remain searchable through live web search 
engines (e.g. search for “UMIC – Knowledge Society Agency”). The links to internal 
pages on the website are also redirected to the correspondent web-archived pages 
to avoid occurrence of broken links from external pages. For example, the links 
to the inner webpage “UMIC Education and Training”63 are resolved to its web-
archived version64. 

By using the Arquivo.pt Memorial, website owners can preserve their online 
information and don’t have to continuously invest in infrastructure (e.g. servers, 
electricity, content management system) nor allocate IT staff to maintain their 
historical websites. They only have to maintain the ownership of the domain 
name. Notice that it must be made clear to the website owners that the Memorial 
is not a hosting service. It stores the content of the website and does not allow any 
updates afterwards. Integrating a website in the Memorial is done collaboratively 
with the website owners, as it requires an iterative process of acquiring and 
validating whether the web-archived content was stored satisfactorily, or 
whether it requires further data acquisition efforts. The “Save Page Now” and 

62 Arquivo.pt, Arquivo.pt Memorial: preserves information of historical websites, https://arquivo.
pt/memorialen, accessed 31 October 2022.

63 http://www.english.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Ite-
mid=86, accessed 31 October 2022.

64 https://arquivo.pt/wayback/20170831190220/http://www.english.umic.pt/index.
php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=86, accessed 31 October 2022.

https://english.umic.pt 
https://arquivo.pt/memorialen
https://arquivo.pt/memorialen
http://www.english.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=86
http://www.english.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=86
https://arquivo.pt/wayback/20170831190220/http://www.english.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=86
https://arquivo.pt/wayback/20170831190220/http://www.english.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=86
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“Complete page” functions contribute to this process because they enable the 
website owners to autonomously acquire missing content to be archived. 

Arquivo404: fix broken links 

Figure 13. Arquivo404 is a Javascript code to be installed on the “404 – Page not found” error 

pages that mitigates broken links. If a link is broken, Arquivo404 generates a message that 

suggests an alternative link to a corresponding web-archived version.

Link rot has been a  prevalent problem since the early days of the web65. 
As websites evolve over time, some of their URLs, which used to reference valid 
information, become broken. When this happens, links, users’ bookmarks, paper 
citations and other online references start returning a 404 error page instead. The 
result is that the users of websites get frustrated when they receive a dead-end 
error message instead of the page they desired to visit. The Arquivo404 service 
aims to mitigate this problem (see Figure 13)66. It is a free, open-source project 
that improves soft-error pages on any website by providing the link to a web-
archived version of the missing page. The website owner just needs to insert 
a single line of code in the page that generates the 404 error message. Arquivo404 
uses the Memento protocol to check for archived versions, allowing any Memento 

65 Gomes, D. and Silva, M.J., 2006, July. Modelling information persistence on the web. 
In Proceedings of the 6th international conference on Web engineering (pp. 193–200).

66 Arquivo.pt, Put an end to “page not found” on your website, https://arquivo.pt/arquivo404en, 
accessed 31 October 2022.

https://arquivo.pt/arquivo404en
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compliant web archives to also be searched. When a user tries to access a page 
that is no longer available on a website, Arquivo404 automatically checks if there 
is a version of that webpage preserved in Arquivo.pt. If the webpage is archived 
in Arquivo.pt, a link is presented so that the user may visit this version. If it was 
not archived, the pre-defined error page is displayed. We believe that Arquivo404 
is an enhancement to any website, benefiting owners and users at virtually no 
cost. At the same time, it raises awareness of importance of web archiving to 
a wider public. Arquivo404 was experimentally tested in production for a period 
of 8 months from November 30th, 2021 until September 30th, 2022. During this 
period, the Arquivo404 service was accessed on average 1 849 times per month 
and no malfunctions were detected. 

Explore the Past Web

Arquivo.pt preserves an ever growing number of millions of websites 
accessible and searchable by text, image and URL. However, open-access and 
searchability by themselves do not raise community’s interest. Web archivists 
must demonstrate the potential and even the charm of historical web 
information. It is necessary to capture the attention of target communities 
to use web archives for research and valorisation of historical web-data. This 
section presents 3 examples of concrete initiatives undertaken to promote the 
exploration of historical web information.

Online exhibitions

Thematic exhibitions and collaborative collections are important to illustrate 
the utility of web archives as a  source of historical documentation. Arquivo.
pt has been creating online exhibitions organised by theme, such as press, 
radio, municipalities, R&D units, schools or museums67. Each exhibition is 
followed by a dissemination campaign to motivate collaborations with external 
organisations related to the exhibition theme. For example, the exhibition 

67 Arquivo.pt, Exhibitions, https://arquivo.pt/exhibitions/, accessed 31 October 2022.

https://arquivo.pt/exhibitions
https://sobre.arquivo.pt/en/put-an-end-to-page-not-found-on-your-website/
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“Memory of Art Festivals and Events”68 is the result of a collaboration with the 
Calouste Gulbenkian Foundation Art Library, a  leading institution on Art in 
Portugal, and ROSSIO, a Digital Humanities infrastructure led by the Faculty 
of Social Sciences of the New University of Lisbon. This initiative generated 
interaction with the artists’ community and contributed to the improvement 
of the preservation of Art events and their corresponding web documents. 
It adopted low-cost tools, such as a free account on Wordpress.com, accessible 
to any person or organisation.

Publication of open data sets of derived results

During the operation of Arquivo.pt activities, metadata that can be useful 
for third parties is generated, such as lists of URLs concerning given topics. 
Let’s consider the example of websites about Research and Development (R&D) 
projects which are increasingly being used to publish important scientific 
information that complements published literature (e.g. data sets, documentation 
or software). After the end of the projects the corresponding websites usually 
disappear, resulting in permanent loss of unique and valuable scientific 
information. Moreover, the references to online information about R&D projects 
are not being fully documented. For example, the URLs for projects funded by 
the 7th Framework Program (FP7) available at the European Union’s Open Data 
Portal were missing for 92% of the projects. Arquivo.pt identified and created 
a list of 53 993 URLs that document R&D projects financed since the FP4 (1994). 
This list was applied to the data sets published through the European Open Data 
Portal to complement the missing information regarding project URLs and the 
completeness of the FP7 data set was improved by 86.6%. All the resulting data 
sets were made publicly available so that they can be improved and reused by 
other organisations also interested in preserving this digital heritage. 

The Administrative Modernization Agency, IP (AMA) is the public institute 
that carries out the duties in the areas of administrative modernization and 
simplification, and electronic administration. Arquivo.pt has been collaborating 
with AMA with the aim of improving the preservation of Public Administration 

68 Memória de festivais e eventos de arte, arteparasempre.wordpress.com, accessed 31 October 
2022. 

https://arteparasempre.wordpress.com
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websites. AMA recognized Arquivo.pt as a public service and open data provider 
and awarded its certification seal on the Open Data Portal. So far, Arquivo.pt 
published 39 open datasets derived from its activities so that they can be reused69. 

Training in scope of web preservation 

Arquivo.pt issued a  set of recommendations with regard to developing 
preservable sites70 and has been promoting a  free training programme71. The 
main objectives of the training programme are to raise awareness about the 
importance of preserving the digital heritage published online and maximise 
users’ productivity when using the services provided by Arquivo.pt. Acquisition 
of skills regarding web preservation by professionals, such as web developers, 
enables them to deliver higher quality solutions to their clients or users, for 
example by developing websites resistant to link rot by implementing the 
Arquivo404 mechanism. The training programme comprises 4 modules:
– New ways of searching the past (module A): presents the services provided by 

Arquivo.pt so that any Internet user may take advantage of historical web 
data for professional and personal usage;

– Well publish to well preserve (module B): provides recommendations and 
techniques for web publishing so that online information is not lost and can 
be preserved for future access;

– Automatic processing of information preserved from the Web (module C): presents 
methods and technologies to develop web applications that automatically 
access and process information preserved from the Web, for instance using 
Arquivo.pt APIs;

– Web archiving: Do-it-yourself! (module D): teaches how anyone, not being IT 
experts nor archivists, can adequately acquire, store and replay web-content.
The training programme was launched in 2018 and has been delivered as in-

person or remote sessions. Throughout 2021, 27 sessions were delivered to at least 
1 242 trainees (we missed counting in some sessions). The average satisfaction, 

69 Dados.gov.pt – Portal de dados abertos da Administração Pública, Arquivo.pt – pesquise pági-
nas do passado, https://arquivo.pt/dadosabertos, accessed 31 October 2022.

70 Arquivo.pt, Recommendations for authors to enable web archiving, https://arquivo.pt/recom-
mendations, accessed 31 October 2022.

71 Arquivo.pt, Training courses, https://arquivo.pt/training, accessed 31 October 2022.

https://arquivo.pt/dadosabertos
https://arquivo.pt/recommendations
https://arquivo.pt/recommendations
https://arquivo.pt/training
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measured through anonymous questionnaires filled in by the trainees, was on 
a level of 86%. All the teaching materials, including slides and videos, are freely 
available for reuse. The Youtube training playlist includes 71 videos in Portuguese 
and 30 in English.

It has been easy to demonstrate usefulness of web archives because every live 
web use case has the potential of becoming a web-archive use case when we apply 
a historical perspective. For instance, users access the live web to get information 
about a current event but must access a web archive to get information about 
similar past events. Therefore, the amount of potential use cases that a web archive 
may support is as vast as those that the live web supports. Web archivists should 
explore this fact to present potential use cases meaningful to different audiences 
of trainees, to emphasize the importance of web archiving. Web archivists must 
identify and engage their existing communities and address their needs so that 
they also become ambassadors of web archiving within their own organisations 
and specific communities. The Arquivo.pt training programme produced 
documentation that can be easily reused or adapted by educators; it  includes 
presentations, texts and videos. Recent books contributed to launching the web 
archiving educational efforts, but they still need to be contextualised. Our strategy 
has been to start by reaching the education community, teach the teachers, 
so that they may teach their students about the importance of preserving online 
information and the existing web archiving services. 

Challenges and recommendations regarding the creation 
of a web archive

Web archiving is a difficult task that must address problems in multiple areas. 
This section discusses broad challenges inherent in commencing web archiving 
activities and proposes guidelines to address them. 

Lack of awareness of the value of preserving online information

The first and most daunting challenge is the lack of awareness with regard to the 
value of online information. Humans are the dominant species on Earth but they 
are not physiologically superior in comparison to other species, as discussed in the 
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book Sapiens72. Our advantage comes from our unique capacity of collaborating 
at large scale to reach common goals even with distant individuals that we have 
never met. Humans invented ways to organise themselves to reach common goals 
through information sharing. However, notice that most of the information used 
to organise our digital societies is published exclusively online. Researchers are 
aware of the value of historical information. The problem is how to direct the 
attention of common citizens and decision-makers to the problems that arise 
from not preserving online information. Notice that without this awareness, one 
may ask why are web archives required when people are already overwhelmed by 
the tremendous amount of available online information? Web archives must first 
invest in raising awareness of web data transience problem, and only then, of the 
web archiving services they provide. In a  nutshell, advertising web archives is 
not enough by itself, as most people are not even aware that online information, 
despite being widely available, is extremely ephemeral. 

It would be extremely useful if an economics scholar systematically calculated 
the value of online information that has been vanishing from the web, so that 
web archivists could present monetary values to decision makers. However, 
despite the pertinence of this research topic, I could not find any such works. 
Thus, I’ll take the liberty to present an oversimplified but meaningful estimation 
of the investment made by societies, including governments, companies and 
individuals, to produce the information preserved in Arquivo.pt. The objective 
is to quantitatively illustrate the value of preserving online information, or the 
value wasted by not doing it. A website is basically a front-end used to publish 
information and make it available worldwide. Each website preserved in Arquivo.
pt comprises on average 55 web pages73. Upwork is one of the largest freelance 
marketplace platforms in the world. According to Upwork, the average cost of 
building a medium size website (25 to 75 pages) in 2022 ranged from 10 000 
to 35 000 USD74. Notice that in the early 2000s these values were much higher 
because powerful web publication platforms such as Wordpress did not exist, 
and expert software engineers had to be hired to develop any simple HTML 
website. For simplicity, let’s assume that it was necessary to invest 20 000 USD to 

72 Harari, Y.N., 2014. Sapiens: A brief history of humankind. Random House.
73 Miranda, J. and Gomes, D., 2009, November. Trends in Web characteristics. In 2009 Latin 

American Web Congress (pp. 146–153). IEEE.
74 Upwork, How Much Does It Cost To Build a Website? (2022 Data), https://www.upwork.com/

resources/how-much-does-it-cost-to-build-website, accessed 31 October 2022.

https://www.upwork.com/resources/how-much-does-it-cost-to-build-website
https://www.upwork.com/resources/how-much-does-it-cost-to-build-website
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build each website preserved in Arquivo.pt. In 2022, Arquivo.pt held 28 million 
websites published since the 1990s. Based on our previous assumptions, the 
investment made to build these websites was 560 billion USD (the Gross 
Domestic Product of Portugal in 2021 amounted to 250 billion USD). 560 billion 
USD is a  rough estimation of the investments made to produce the web data 
preserved by Arquivo.pt, which otherwise would have been lost forever. The 
real economic value of web-archived information is complex to estimate. While 
some information loses value as it becomes obsolete, other information becomes 
more valuable with time, as it provides unique historical perspectives that enable 
observation of trends. However, it is undeniable that digital societies strongly 
invest in producing online information. The important question that must be 
constantly raised is: can the societies afford to continue wasting their online 
information? 

Hire, train and retain web archivists

A web archive is a  web-based information system. A web archive collects 
information from the web, archives it and then provides access to it, typically 
through web user interfaces. Therefore, it requires hiring experts in web 
technologies, who are not abundant in the work market. Moreover, web archiving 
is Big Data, so web archives must compete with the Internet giants (e.g. Google, 
Facebook, Amazon) to hire some of these professionals. Also consider that the 
Web keeps evolving along with the technologies that support it, so web archive 
staff must have knowledge about both current and past web technologies. Web 
archiving staff requires cutting-edge web experts with historian mentality, and 
such mindset is not taught at any course. Therefore, hiring skilled staff to develop 
and operate a web archive is a major challenge. 

Web archiving is complex and requires full-time dedication. Part-time workers 
in web archiving will struggle to achieve the required expertise to create a running 
service. Start with a small but autonomous web archiving team so that it does 
not have to internally compete for resources and can be fully dedicated to learn 
about web archiving. As web-archiving is not widely taught, you must prepare 
to efficiently provide training to newbies or external parties. Your trainees may 
become your next employees. Hiring and training staff to become web archivists 
is hard. Retaining such staff for a  long time is even harder. Thus, accept staff 
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rotation and proactively prepare for it. Make small but solid steps in development 
by producing thorough technical documentation, constantly reviewing it and 
establishing test and maintenance procedures. 

Concerns about Intellectual Property Rights 

Despite the efforts to manage digital rights through initiatives such as 
Creative Commons, the problem of addressing Intellectual Property Rights (IPR) 
of online artefacts, such as copyright, is far from being solved. Obtaining initial 
information to address IPR, such as who is the author or which usage rights 
apply, is an impossible task for most resources available online. Web archives, as 
the digital preservation services that they are, preserve the original artefacts as 
faithfully as possible along with all their virtues and problems. Thus, IPR issues 
about online artefacts persist after they are web-archived and it becomes even 
harder to address them as time passes. Maybe in the future, societies will develop 
effective models to manage IPR for online resources. However in 2022, this is 
the scenario that web archivists must address, and it may cause difficulties in 
countries or institutions which do not have supportive legal frameworks. 

Nonetheless, if someone wants to start a  web archiving initiative while 
minimising concerns with regard to legal issues, there is a  solution. Start 
by archiving public administration websites, as by default, their published 
information is and must be openly available. In Europe, preserving the 
information published online is an obligation for public sector institutions. 
The Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council 
of 20  June 2019 on open data and the re-use of public sector information75 
stipulates that the documents, including those published on websites, must be 
openly available including for automatic processing and reuse. The data published 
in public sector websites is also mostly relevant to be preserved because it focuses 
on official government communications or was produced by public institutions 
such as universities. This fact saves initial effort on selection activities because 
automatic criteria can be applied, such as selecting all websites under a specified 

75 Publications Office of the EU, Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and 
of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information, 
Official Journal of the European Union, http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj, accessed 
31 October 2022.

http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj
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governmental domain (e.g. GOV.PL), and prevents falling into spam websites that 
cause waste of precious resources (i.e. time, bandwidth or disk space). Notice that 
IPR rights applicable to public sector information published on official websites 
may differ from those applicable to the same information published on private 
platforms (e.g. social network platforms) because these platforms impose their 
own Terms and Conditions of usage, may be subject to the legislation of a foreign 
country or may disclose non-public information such as users’ comments. Once 
again, this is a current societal problem that web archives cannot solve. However, 
web archivists should organise web-archived information so that public-access 
websites can be easily and automatically segregated from information published 
in private platforms. As an example of how to establish official collaborations 
between public sector institutions and web archives, Arquivo.pt has been 
collaborating by providing training to public servants and preserving public 
administration websites. The collaboration during the lifecycle of a public sector 
website and Arquivo.pt involves following preservation recommendations when 
developing a  new website, suggesting the website to start being web-archived 
when it is launched and at the end of its life, preserving its content in the 
Memorial. This way, any citizen can access the open data from these historical 
archives and, for example, search for official information published by successive 
governments across time. 

Full preservation workflow

Web archiving, even at a small scale, requires a significantly large amount of 
resources. So, it’s best to start by web-archiving a short list of websites, possibly 
even just the website of your own organisation, but perform the full preservation 
cycle: collect, store, provide access, disseminate and evaluate obtained results. 
Start small but do it all. In order to request additional resources to advance to 
the next stage, it is necessary to clearly demonstrate results. Currently, there are 
tools available (e.g. webrecorder.net) or services (e.g. Internet Archive Archive-it) 
that facilitate development of small or medium scale web archives. Use them and 
avoid the temptation of optimising before you carry out a complete preservation 
workflow. Keep in mind that the most important asset of a  web archive is its 
data, so organise it the best way possible. Despite the particularities of web 
archives, the best practices in the development and operation of web-based 
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information systems must be learned and applied to achieve success, so learn 
from the technical best practices of the Internet Giants and adapt them to your 
reality. Notice that procedures to maintain large services are applicable to smaller 
ones, while the opposite does not apply. Providing a list of these best practices 
is beyond the scope of this article, so I will only provide a few hints as examples: 
– Adopt Shared-Nothing architectures for hardware and software so that the 

failure of a single piece of equipment cannot jeopardise the entire service; 
also, segregate development from production environments; 

– Apply replication policies across different media and geographical locations 
to the web-archived data; test recovery procedures;

– Monitor services systematically using different tools. Induce faults to test 
recovery procedures and the monitoring tools themselves because they also 
fail. Current web users are very intolerant to unavailability;

– Maximise automation of testing tasks, using appropriate tools to perform 
functional, regression, security or workload tests;

– Collaborate with user experience researchers to focus the efforts on the real 
needs of your users/societies, and quantitatively evaluate how efectively 
they are being met.
The International Internet Preservation Consortium organises an annual Web 

Archiving Conference, which is an excellent opportunity to meet international 
peers and learn from their experience. It is also worthwhile to reflect on the 
lessons learned since the early days of the web, concerning the evolution, 
operation, sustainability and future of web archives76. 

Conclusions

The Web replaced printed media as the main means of communication and 
most of the information used to organise our current digital societies is published 
exclusively online. However, it disappears quickly, which causes problems when 
a need arises to access historical information. Web archives preserve historical 
web data and are unique sources of information used by academics to research 

76 Masanès, J., Major, D. and Gomes, D., 2021. The Past Web: A Look into the Future. In The Past 
Web (pp. 285–291). Springer, Cham.
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the early years of the 21st century. However, both organisations and ordinary 
citizens are still not aware of the existence of web archives.

Arquivo.pt is a  web archive born in 2007 as a  digital infrastructure to 
support scientific research. It has been widening its scope so as to provide 
services to societies in general. Its web-archived data is open-access. The search 
services provided by Arquivo.pt include full-text search, image search, version 
history listing, advanced search and application programming interfaces 
(API) that facilitate development of added-value applications by third parties. 
The collections preserved in Arquivo.pt are created through a  combination of 
automatic and human selection processes. They include information written in 
several languages, on issues of national and international interest (e.g. national 
or European elections). Arquivo.pt also provides complementary services that 
help solving everyday life situations, such as fixing broken links in websites 
by presenting the correspondent web-archived pages as alternatives. It also 
produced illustrative examples about how to explore the past-web by offering 
training in web preservation, publishing open data sets of derived results and 
creating online exhibitions based on past web pages. 

Despite all the progress achieved so far, web archiving remains a challenging 
task that must address problems such as the lack of awareness about the 
importance of preserving online information, the difficulties with hiring web 
archivists or addressing Intellectual Property Rights in the fast-paced online 
world. Nonetheless, there are powerful tools and services available that enable 
any citizen or organisation to immediately start their own web archive. There are 
also international organisations, such as the International Internet Preservation 
Consortium, that connect international experts in web archiving and provide 
training. I recommend starting a web archive by performing the full preservation 
cycle for one single website: collect, store, provide access, disseminate and 
evaluate the obtained results. Doing something is infinitely more than doing 
nothing. With results on hand, it becomes easier to request additional resources 
to progress. 

For centuries archivists have been doing their best to preserve information 
in printed media. Archivists could not preserve every single piece of information 
produced by humanity, but they preserved enough to keep the memory, required 
to sustain societies until our day. This work cannot stop just because a new medium 
of communication has emerged. The Internet is already more than 25 years old 
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and digital societies must quickly pick up the pace and start preserving their own 
online information.
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STRESZCZENIE
Wraz z szybkim rozwojem technologii informatycznych wiele aspektów na-
szego życia przechodzi cyfrową transformację. Z roku na rok w sieci pojawia 
się coraz więcej użytkowników, a ciągle udoskonalana sztuczna inteligencja 
zyskuje na popularności, co prowadzi do wzrostu produkcji informacji. In-
formacje te przechowywane są głównie w centrach danych, które – przy 
nieustającym napływie nowych treści – są zmuszone powiększać swoją po-
wierzchnię. Łączy się to z coraz większymi kosztami utrzymania i zapotrze-
bowaniem na energię. W 2021 r. zużycie energii elektrycznej przez centra 
danych wyniosło 220–320 TWh, co odpowiada około 0.9–1.3% globalnego 
zapotrzebowania. Bazy danych wymagające ciągłego dostarczania energii 
są czynnikiem generującym około 1% całkowitej emisji dwutlenku węgla. 
Ponadto raportowano już, że przy rosnącym wykładniczo zapotrzebowa-
niu, za 10 lat ilość dostępnego krzemu klasy mikroprocesorowej nie będzie 
wystarczająca do przechowywania wszystkich danych. Dlatego naukowcy 
poszukują alternatyw dla obecnych nośników danych i opracowują nowe 
technologie z wykorzystaniem cząsteczek chemicznych, a w ostatnim cza-
sie plastiku. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwijających się 
technologii przechowywania danych cyfrowych w polimerach. Omówiono 
polimery jako nośniki danych i porównano do obecnie stosowanych roz-
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information. nowadays, information is usually stored in data centres, 
which will be forced to increase their space with the constant flow 
of new bits of information. Together with the increase in their space, 
energy consumption and associated maintenance costs are escalating. 
In 2021, global data centre power consumption was 220–320 TWh, 
which is about 0.9–1.3% of global power consumption. Continuous 
power supply for database operations is responsible for about 1% 
of total carbon dioxide emissions. Furthermore, it has already been 
reported that with the exponentially growing amount of data, in about 
20 years, the amount of silicon for microprocessors will no longer be 
sufficient to store all the information. Therefore, scientists are looking 
for alternatives to the currently used data storage solutions and are 
developing new technologies using chemical molecules. Recently, even 
plastic has been explored as a data carrier. In this work, we present 
examples of new technologies for data storage in polymers. We have 
discussed polymers as data carriers in comparison with currently used 
solutions and deliberated whether plastic can become a future material 
for information archiving.

containing 
information

Wstęp1

Już od czasów starożytnych ludzie musieli przechowywać informacje, aby 
przekazać zdobytą wiedzę następnym pokoleniom. Na przestrzeni wieków me-
todologia ich przechowywania znacznie się rozwinęła. Jednak, pomimo że dzi-
siejsze rozwiązania technologiczne pozwalające na przechowywane danych są 
bardzo zaawansowane, nie nadążają one za rosnącą ilością wytwarzanych infor-
macji, w języku komputerów znaną jako liczba bitów2. Obecnie ilość generowa-
nych danych jest prawie dwukrotnie większa niż pojemność konwencjonalnych 
nośników, takich jak dyski twarde czy urządzenia pamięci flash, a tendencja ta 
bardzo szybko wzrasta (Rysunek 1)3. 

1 Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr. 2021/42/E/ST4/00010 finanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

2 A. Extance, How DNA could store all the world’s data, „Nature” 2016, t.  537, s.  22–24, 
DOI: 10.1038/537022a.

3 Data Age 2025, sponsored by Seagate with data from IDC Global DataSphere, Nov 2018, https://
www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.
pdf [dostęp: 21.11.2022].

http://doi.org/10.1038/537022a
https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf
https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf
https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf
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Rysunek 1. Popyt i podaż na przechowywanie danych na świecie4.

Jednym z  najbardziej znaczących ograniczeń powszechnie używanych dys-
ków twardych jest ich ograniczona stabilność5. W konsekwencji co mniej więcej 
10 lat dane muszą być przegrywane na nowy nośnik6. Ponadto prognozy poka-
zują, że za niecałych 20 lat roczne zapotrzebowanie na przechowywanie danych 
cyfrowych przewyższy podaż krzemu klasy mikroprocesorowej, przy założeniu, 
że wszystkie dane będą przechowywane w pamięci flash7. Co więcej, utrzymanie 
centrów danych wymaga ogromnych ilości energii elektrycznej – jej zużycie przez 
centra danych w 2021 r. wyniosło 220–320 TWh, czyli około 0.9–1.3% globalne-
go zapotrzebowania8. Centra danych odpowiadają również za blisko 1% emisji 
gazów cieplarnianych. To wszystko powoduje, że obecne rozwiązania, w obliczu 

4 Statista. Data storage supply and demand worldwide, from 2009 to 2020, https://www.statista.
com/statistics/751749/worldwide-data-storage-capacity-and-demand/ [dostęp: 09.11.2022]; 
L. Dhar, Molecular Storage, Data Writ Small, „ACS Central Science” 2019, t.  5, 753−754, 
DOI: 10.1021/acscentsci.9b00439.

5 L.C. Meiser, B.H. Nguyen, Y.J. Chen, J. Nivala, K. Strauss, L. Ceze, R.N. Grasset, Synthetic DNA 
applications in information technology, „Nature Communications” 2022, t. 13, 352, DOI: 10.1038/
s41467-021-27846-9.

6 Ibidem.
7 V. Zhirnov, R.M. Zadegan, G.S. Sandhu, G.M. Church, W.L. Hughes, Nucleic acid memory, 

„Nature Materials” 2016, t. 15, s. 366–370, DOI: 10.1038/nmat4594.
8 IEA (2022). Data Centres and Data Transmission Networks, IEA, Paris, https://www.iea.org/

reports/data-centres-and-data-transmission-networks [dostęp: 09.11.2022]; E. Masanet, 

https://www.statista.com/statistics/751749/worldwide-data-storage-capacity-and-demand/
https://www.statista.com/statistics/751749/worldwide-data-storage-capacity-and-demand/
http://doi.org/10.1021/acscentsci.9b00439
http://doi.org/10.1038/s41467-021-27846-9
http://doi.org/10.1038/s41467-021-27846-9
http://doi.org/10.1038/nmat4594
https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks
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stale rosnącej potrzeby przechowywania coraz większej ilości informacji, nie są 
wystarczające. Zważywszy na te okoliczności, wkrótce będziemy mieli poważny 
problem z archiwizacją danych, dlatego konieczne jest rozwijanie nowych tech-
nologii, które pozwolą na przechowywanie danych w  sposób energooszczędny, 
bezpieczny i długotrwały. 

Przyglądając się żywej materii i organizmom biologicznym, które ewoluowa-
ły na przestrzeni miliardów lat, dążąc do optymalizacji ich adaptacji, można 
zauważyć, że do przechowywania informacji wykorzystują makrocząsteczki. 
Głównym nośnikiem danych w naturze są kwasy nukleinowe, w których infor-
macja zakodowana jest na poziomie molekularnym w sekwencji nukleotydów. 
Sekwencja DNA zawiera instrukcje niezbędne do reprodukcji i  rozmnażania 
wszystkich znanych organizmów żywych9. Jeśli spojrzymy na DNA z perspek-
tywy chemika, to widzimy, że jest to makrocząsteczka zbudowana z powtarza-
jących się podjednostek, w nomenklaturze naukowej zwanych merami. Każdy 
łańcuch DNA charakteryzuje się ściśle określoną sekwencją podjednostek10. 
Makrocząsteczki kwasów nukleinowych stały się inspiracją dla naukowców do 
opracowania nowej technologii przechowywania informacji na poziomie mole-
kularnym. W 2012 r. opublikowano pionierskie prace, w których syntetyczne 
cząsteczki DNA wykorzystano jako nośniki danych11. Wykazano, że DNA może 
być wykorzystane do przechowywania informacji cyfrowej, czytelnej dla kom-
putera. Pokazano, że tekst, obrazy lub instrukcje procesora komputerowego 
można zapisać w sekwencji syntetycznego DNA przy zastosowaniu systemu bi-
narnego12. Kod binarny reprezentowany jest przez dwa symbole – „0” i „1”, któ-
re przypisano wybranym podjednostkom, np. adeninę (A) lub cytozynę (C) opi-
sano jako cyfrowe „0”, natomiast guaninę (G) lub tyminę (T) jako „1”. Zapis 
danych odbywa się poprzez syntezę chemiczną, która  w obecnych czasach jest 

A. Shehabi, N. Lei, S. Smith, J. Koomey, Recalibrating global data center energy-use estimates, 
„Science” 2020, t. 367, s. 984–986, DOI: 10.1126/science.aba3758.

9 G.M. Cooper, The Cell: A Molecular Approach, 2nd edition, Sunderland (MA) 2000. 
10 B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis i in., Molecular Biology of the Cell, 4th edition, Nowy Jork 2002, 

The Structure and Function of DNA.
11 N. Goldman i in., Towards practical, high-capacity, low-maintenance information storage in synthe-

sized DNA, „Nature” 2013, t. 494, s. 77–80, DOI: 10.1038/nature11875; G.M. Church, Y. Gao, 
S. Kosuri, Next-Generation Digital Information Storage in DNA, „Science” 2012, t. 337, s. 1628, 
DOI: 10.1126/science.1226355.

12 A. Żyła, DNA: prawie niezniszczalny i najbardziej pojemny nośnik danych, „Archeion” 2021, t. 122, 
s. 33–43, DOI: 10.4467/26581264ARC.21.014.14494.
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w pełni zautomatyzowana. Natomiast odczyt danych może być wykonany przez 
dowolną technologię sekwencjonowania DNA (Rysunek 2)13. 

Rysunek 2. Koncepcja zapisu informacji w sekwencji DNA. Cytat przekonwertowano na kod 

binarny przy wykorzystaniu języka ASCII. Następnie kod binarny jest zapisany w sekwencji 

podjednostek A i T odpowiadającym symbolom 0 i 1. Informacja może być odczytana dowolną 

techniką sekwencjonowania DNA.

Głównymi zaletami przechowywania informacji w syntetycznym DNA jest 
ulepszona stabilność nośnika, brak konieczności dostarczania energii i  duża 
gęstość przechowywania informacji. Dostępne dane pokazują, że zliofilizowane 
DNA w warunkach normalnych jest stabilne przez co najmniej 100 lat14. Teo-
retycznie, magazynowanie cyfrowego DNA nie wymaga dodatkowej energii. 
Makrocząsteczki DNA są tak małe, że wszystkie dostępne dane świata można 
zapisać i przechować w 1 gramie materiału15.

13 M.T. Pervez, M.J. Hasnain, S.H. Abbas, M.F. Moustafa, N. Aslam, S.S.M. Shah, 
A  Comprehensive Review of Performance of Next-Generation Sequencing Platforms, „BioMed 
Research International” 2022, t. 2022, 3457806, DOI: 10.1155/2022/3457806.

14 E. Podivinsky, J.L. Love, L. van der Colff, L. Samuel, Effect of storage regime on the stability 
of DNA used as a calibration standard for real-time polymerase chain reaction, „Analytical 
Biochemistry” 2009, t.  394, s.  132–134, DOI: 10.1016/j.ab.2009.06.024; A. Baoutina, 
S. Bhat, L. Partis, K.R. Emslie, Storage Stability of Solutions of DNA Standards, „Analytical 
Chemistry” 2019, t. 91, s. 12268–12274, DOI: 10.1021/acs.analchem.9b02334; J. Bon-
net i in., Chain and conformation stability of solid-state DNA: implications for room tempe-
rature storage, „Nucleic Acids Research” 2010, t.  38, s.  1531–1546, DOI: 10.1093/nar/
gkp1060; N.V. Ivanova, M.L. Kuzmina, Protocols for dry DNA storage and shipment at room 
temperature, „Molecular Ecology Resources” 2013, t. 13, s. 890–898, DOI: 10.1111/1755-
0998.12134.

15 R. Service, DNA could store all of the world’s data in one room, „Science” 2017, s.  1–2, DOI: 
10.1126/science.aal0852.
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Jednakże, pomimo licznych hipotetycznych korzyści, technologia przechowy-
wania danych z wykorzystaniem DNA pociąga za sobą wiele ograniczeń:
– brak możliwości sterowania właściwościami makrocząsteczek – do przecho-

wywania danych w DNA można stosować jedynie nukleotydy, które deter-
minują właściwości polimeru i  ograniczają metody odczytu informacji do 
dostępnych technologii sekwencjonowania; 

– ograniczona żywotność – kwasy nukleinowe tworzące podwójną helisę są re-
latywnie stabilne w postaci stałej, jednak do odczytu zakodowanej informacji 
wymagane jest ich rozpuszczenie. Długotrwałe przechowywanie DNA w roz-
tworze często wymaga niskiej temperatury otoczenia oraz odpowiedniego 
medium, w zależności od metody enkapsulacji i metody odczytu informacji16. 
Częstotliwość odczytu informacji skraca czas stabilności DNA, dlatego – aby 
archiwizować dane – odczyt musi być ograniczony, np. raz na 10 lat17; 

– ograniczona gęstość przechowywania danych do 2 bitów na zasadę18. Dotąd 
największa osiągnięta gęstość danych, którą można było uzyskać to 1.361020 

bit/gram19. Wynika to z ograniczonej liczby podjednostek budujących łań-
cuch DNA do czterech nukleotydów; 

– ograniczona możliwość edycji sekwencji – dla DNA przegrupowanie sekwen-
cji nie jest łatwe do osiągnięcia i wymaga modyfikacji epigenetycznych lub 
użycia maszynerii bakteryjnej20. Dlatego syntetyczne DNA nie pozwala na 
edycję zapisanych danych przy użyciu bodźców natury fizycznej, które mają 
potencjał do powszechnego zastosowania; 

– sekwencjonowanie DNA jest zaawansowaną, kosztowną i obarczoną błęda-
mi metodą21.

16 H. Tateishi-Karimata, N. Sugimoto, Structure, stability and behaviour of nucleic acids in ionic 
liquids, „Nucleic Acids Research” 2014, t. 42, s. 8831–8844, DOI: 10.1093/nar/gku499.

17 K. Matange, J.M. Tuck, A.J. Keung, DNA stability: a central design consideration for DNA data stora-
ge systems, „Nature Communications” 2021, t. 12, s. 1358, DOI: 10.1038/s41467-021-21587-5.

18 Y. Hao, Q. Li, C. Fan, F. Wang, Data Storage Based on DNA, „Small Structures” 2021, t.  2, 
s. 2000046, DOI: 10.1002/sstr.202000046.

19 L. Organick i in., Probing the physical limits of reliable DNA data retrieval, „Nature Communica-
tions” 2020, t. 11, s. 616, DOI: 10.1038/s41467-020-14319-8.

20 J. Bonnet, P. Subsoontorn, D. Endy, Rewritable digital data storage in live cells via engineered con-
trol of recombination directionality, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2012, 
t. 109, s. 8884–8889, DOI: 10.1073/pnas.1202344109; C. Mayer, G.R. McInroy, P. Murat, P. van 
Delft, S. Balasubramanian, An Epigenetics‐Inspired DNA‐Based Data Storage System, „Angewand-
te Chemie” 2016, t. 128, s. 11310–11314, DOI: 10.1002/anie.201605531.

21 B. Langmead, S.L. Salzberg, Fast gapped-read alignment with Bowtie 2, „Nature Methods” 2012, 
t. 9, s. 357–359, DOI: 10.1038/nmeth.1923; F. Pfeiffer i in., Systematic evaluation of error rates 
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Pomimo znacznego rozwoju metod sekwencjonowania na przestrzeni ostat-
nich lat, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów odczytu, metody te są znacz-
nie bardziej skomplikowane niż tradycyjny odczyt informacji z dysków twardych. 
W konsekwencji wydłużony czas odczytu, koszt i generowane błędy stanowią ba-
rierę dla ich powszechnego zastosowania.

W ostatnich latach syntetyczne polimery wyłoniły się jako obiecująca alterna-
tywa nośników do przechowywania danych na poziomie molekularnym22. Przeło-
mowe prace grupy Jean-Françoisa Lutza23 były jednymi z pierwszych przykładów 
pokazujących, że polimery o zdefiniowanej sekwencji (SDP, ang. sequence-defined 
polymers) rzeczywiście mogą przechowywać informacje cyfrowe. Koncepcja ta 
była rozwijana wraz z postępem w dziedzinie chemii polimerów24.

Jak zapisać dane w polimerach?

Warunkiem koniecznym do zapisu informacji w  polimerach jest pełna kon-
trola nad sekwencją ułożenia merów w  łańcuchu. Istnieją różne strategie syn-
tezy polimerów o zdefiniowanej sekwencji25, spośród których najbardziej rozpo-
wszechnionym podejściem jest synteza na nośniku stałym, gdzie – rozpoczynając 
od nośnika (np. żywicy polimerowej) – przyłączany jest kolejno mer po merze26. 
Zastosowanie nośnika stałego w syntezie pozwala na prostą automatyzację pro-

and causes in short samples in next-generation sequencing, „Scientific Reports” 2018, t. 8, s. 10950, 
DOI: 10.1038/s41598-018-29325-6.

22 H.M. Colquhoun, J.F. Lutz, Information-containing macromolecules, „Nature Chemistry” 2014, 
t. 6, s. 455–456, DOI: 10.1038/nchem.1958; D. Andrieux, P. Gaspard, Nonequilibrium generation 
of information in copolymerization processes, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 
2008, t. 105, s. 9516–9521, DOI: 10.1073/pnas.0802049105.

23 R.K. Roy i in., Design and synthesis of digitally encoded polymers that can be decoded and erased, 
„Nature Communications” 2015, t. 6, s. 7237, DOI: 10.1038/ncomms8237; J.F. Lutz, Coding 
Macromolecules: Inputting Information in Polymers Using Monomer-Based Alphabets, „Macromole-
cules” 2015, t. 48, s. 4759–4767, DOI: 10.1021/acs.macromol.5b00890.

24 M.G.T.A. Rutten, F.W. Vaandrager, J.A.A.W. Elemans, R.J.M. Nolte, Encoding information into poly-
mers, „Nature Reviews Chemistry” 2018, t. 2, s. 365–381, DOI: 10.1038/s41570-018-0051-5.

25 P. Nanjan, M. Porel, Sequence-defined non-natural polymers: synthesis and applications, “Poly-
mer Chemistry” 2019, t. 10, s. 5406–5424, DOI: 10.1039/C9PY00886A; J.F. Lutz, M. Ouchi, 
D.R. Liu, M. Sawamoto, Sequence-Controlled Polymers, „Science” 2013, t. 341, s. 1238149, DOI: 
10.1126/science.1238149.

26 R.B. Merrifield, Solid Phase Peptide Synthesis. I. The Synthesis of a Tetrapeptide, „Journal of the 
American Chemical Society” 1963, t. 85, s. 2149–2154, DOI: 10.1021/ja00897a025.
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cesu, podobnie jak w przypadku syntezy DNA, dzięki czemu proces może zostać 
łatwo skomercjalizowany27. Dzięki kontroli sekwencji merów w łańcuchu możliwe 
jest zakodowanie informacji w  polimerze, korzystając z  analogicznej koncepcji 
jak zapis informacji w DNA. Wybrane mery oznacza się jako symbole „0” oraz 
„1”. W ostatniej dekadzie opracowano szereg metod pozwalających na otrzyma-
nie różnego rodzaju polimerów o zdefiniowanej sekwencji w szerokim przedziale 
właściwości chemicznych i fizycznych28. 

Wykorzystanie syntetycznych polimerów pozwala na powiększenie bibliote-
ki bloków budulcowych, co daje możliwość zagęszczenia kodowanej informacji29. 
Na przykład, wykorzystując bibliotekę zawierającą 8 monomerów, pokazano jak 
za pomocą automatycznej syntezy otrzymano „cyfrowe polimery”30. Rozszerze-
nie alfabetu merów pozwoliło na zwiększenie gęstości danych do 3 bitów/mono-
mer (Rysunek 3). 

27 J.M. Lee, J. Kwon, S.J. Lee, H. Jang, D.G. Kim, J. Song, K.T. Kim, Semiautomated synthesis of 
sequence-defined polymers for information storage, „Science Advances” 2022, t. 8, s. eabl8614, 
DOI: 10.1126/sciadv.abl8614; C. Mertens, M. Soete, M.L. Ślęczkowski, A.R.A. Palmans, 
E.W. Meijer, N. Badi, F.E. Du Prez, Stereocontrolled, multi-functional sequence-defined 
oligomers through automated synthesis, „Polymer Chemistry” 2020, t.  11, s.  4271–4280, 
DOI: 10.1039/d0py00645a; J.O. Holloway, C. Mertens, F.E. du Prez, N. Badi, Automated 
Synthesis Protocol of Sequence-Defined Oligo-Urethane-Amides Using Thiolactone Chemistry, 
„Macromolecular Rapid Communications” 2019, t.  40, s.  1800685, DOI: 10.1002/
marc.201800685; A. Al Ouahabi, M. Kotera, L. Charles, J.F. Lutz, Synthesis of Monodisperse 
Sequence-Coded Polymers with Chain Lengths above DP100, „ACS Macro Letters” 2015, 
t.  4, s.  1077–1080, DOI: 10.1021/acsmacrolett.5b00606; J. Vandenbergh, G. Reekmans, 
P. Adriaensens, T. Junkers, Synthesis of sequence-defined acrylate oligomers via photo-induced 
copper-mediated radical monomer insertions, „Chemical Science” 2015, t.  6, s.  5753–5761, 
DOI: 10.1039/C5SC02035B.

28 E. Laurent, R. Szweda, J.F. Lutz, Synthetic Polymers with Finely Regulated Monomer 
Sequences: Properties and Emerging Applications, [w:] Macromolecular Engineering, 
red. N. Hadjichristidis, Y. Gnanou, K. Matyjaszewski i M. Muthukumar, bm. 2022, s. 1–34, DOI: 
10.1002/9783527815562.mme0041.

29 S. Martens, A. Landuyt, P. Espeel, B. Devreese, P. Dawyndt, F. Du Prez, Multifunctional sequence-
defined macromolecules for chemical data storage, „Nature Communications” 2018, t. 9, s. 4451, 
DOI: 10.1038/s41467-018-06926-3; E. Laurent, J.A. Amalian, M. Parmentier, L. Oswald, 
A. Al Ouahabi, F. Dufour, K. Launay, J.L. Clément, D. Gigmes, M.A. Delsuc, L. Charles, J.F. Lutz, 
High-Capacity Digital Polymers: Storing Images in Single Molecules, „Macromolecules” 2020, t. 53, 
s. 4022–4029, DOI: 10.1021/acs.macromol.0c00666.

30 E. Laurent, J.A. Amalian, M. Parmentier i in., op.cit.
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Rysunek 3. Idea kodowania czarno-białego obrazu o rozmiarach od 80 do 144 pikseli poprzez 

przekonwertowanie na kod binarny i  dalej na sekwencję polimerów. Każdy z  ośmiu wyko-

rzystanych monomerów koduje triadę (3 bity). Reprinted with permission from31. Copyright 

2020 American Chemical Society.

Inne podejście pozwalające na zwiększenie gęstości przechowywania danych 
zaproponowała grupa Filipa Du Preza32, która zastosowała rozszerzony alfabet 
monomerów. Tekst, gdzie każda litera to 8 bitów, zapisano korzystając z bibliote-
ki 19 monomerów. Każdy z monomerów odpowiadał jednej literze, co pozwoliło 
na zakodowanie 8 bitów/monomer. Zademonstrowano także, jak zapisać kod QR 
przy użyciu biblioteki 15 monomerów akrylanowych, które oznaczono jako A, B, 
C… O (Rysunek 4). Ciąg znaków binarnych reprezentujących kod QR rozdzielono 
na mniejsze części, a do każdej z nich dołączono fragment z informacją o pozycji 
(fioletowy) oraz długości (niebieski) ciągu bitów. Po określeniu kolejności wszyst-
kich fragmentów są one sortowane, przycinane i sklejane przez program kom-
puterowy. Na koniec sklejona informacja zamieniana jest na ciąg bitów, który 
rekonstruuje oryginalny kod QR.

Ponadto syntetyczne polimery można w łatwy sposób sekwencyjnie zorgani-
zować i otrzymać „materiał cyfrowy”33. Korzystając z techniki warstwa po war-
stwie (ang. Layer-by-Layer), w sposób kontrolowany ułożono sekwencję mono-
warstwowych filmów z polimerów zawierających informację cyfrową (Rysunek 5). 
W tym przypadku każdy polimer biblioteki zawierał 10 bajtów tekstu zapisanego 
w kodzie binarnym (tj. 80 zakodowanych monomerów, 1 bit/monomer). Metoda 
ta umożliwia przestrzenną organizację łańcuchów polimerowych zawierających 
informację w  sposób kontrolowany, co pozwala na przezwyciężenie problemu 

31 Ibidem.
32 S. Martens, A. Landuyt, P. Espeel, B. Devreese, P. Dawyndt, F. Du Prez, op.cit.
33 R. Szweda, M. Tschopp, O. Felix, G. Decher, J.F. Lutz, Sequences of Sequences: Spatial Organization 

of Coded Matter through Layer-by-Layer Assembly of Digital Polymers, „Angewandte Chemie 
International Edition” 2018, t. 57, s. 15817–15821, DOI: 10.1002/anie.201810559.
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ograniczonej długości łańcucha. Podejście to pokazuje także, że polimery nie mu-
szą być ekstremalnie długimi łańcuchami, aby przechowywać duże ilości danych, 
ponieważ można je sekwencyjnie upakować.

Rysunek 4. Schematy kodowania (po lewej) i dekodowania (po prawej) kodu QR zaproponowa-

ne przez grupę Du Preza34. Reprinted with permission from35. Copyright 2018 Creative Com-

mons. 

Rysunek 5. Koncepcja produkcji „materiałów cyfrowych” przy wykorzystaniu metody warstwa 

po warstwie. Polimery syntetyczne (polielektrolity) z  zakodowaną informacją są w  sposób 

kontrolowany zorganizowane na powierzchni, dzięki czemu możemy zwiększyć pojemność 

przechowywanych informacji. Reprinted with permission from36. Copyright 2018 Wiley‐VCH 

Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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Jakimi metodami można odczytać informacje z polimerów?

Techniki sekwencjonowania zostały pierwotnie opracowane do analizy bio-
polimerów, takich jak białka37 i  DNA38. Aktualnie proces ten można przepro-
wadzić w  sposób wydajny przy użyciu automatycznych sekwenserów, jednak 
często jest to bardzo skomplikowany sposób, który wymaga zaangażowania 
doświadczonego operatora. Metody sekwencjonowania polimerów abiotycz-
nych są znacznie mniej ugruntowane. Dotychczas zademonstrowano jedynie 
kilka metod odczytywania informacji zakodowanej w polimerach abiotycznych, 
w tym spektrometrię mas, jądrowy rezonans magnetyczny czy sekwencjonowa-
nie nanoporowe39. Spośród tych metod najczęściej stosowana jest spektrome-
tria mas. 

W odróżnieniu od naturalnych makrocząsteczek, struktury polimerów mogą 
być odpowiednio dostosowane, co umożliwia łatwiejszy odczyt sekwencji40. 
Na przykład do struktury polimerów wprowadzane są wiązania chemiczne, któ-
re w łatwy sposób fragmentują podczas sekwencjonowania z wykorzystaniem 
spektrometrii mas. Pozwala to na minimalizację błędów odczytu oraz upraszcza 
analizę. Ponadto, dzięki dekonwolucji wyników analizy do kodu binarnego przy 
użyciu oprogramowania, odczyt informacji poprzez fragmentację z  wykorzy-
staniem spektrometrii mas może być w pełni zautomatyzowany i przeprowa-
dzony przez osobę bez specjalistycznego doświadczenia (Rysunek 6)41. Jednak-
że spektrometria mas ma wiele wad z  punktu widzenia praktycznego 

37 L. Restrepo-Pérez, C. Joo, C. Dekker, Paving the way to single-molecule protein sequencing, „Nature 
Nanotechnology” 2018, t. 13, s. 786–796, DOI: 10.1038/s41565-018-0236-6.

38 J. Shendure, S. Balasubramanian, G.M. Church, W. Gilbert, J. Rogers, J.A. Schloss, 
R.H. Waterston, DNA sequencing at 40: past, present and future, „Nature” 2017, t. 550, s. 345–
353, DOI: 10.1038/nature24286.

39 H. Mutlu, J.F. Lutz, Reading Polymers: Sequencing of Natural and Synthetic Macromolecules, 
„Angewandte Chemie International Edition” 2014, t.  53, s.  13010–13019, DOI: 10.1002/
anie.201406766.

40 L. Charles, G. Cavallo, V. Monnier, L. Oswald, R. Szweda, J.F. Lutz, MS/MS-Assisted Design of 
Sequence-Controlled Synthetic Polymers for Improved Reading of Encoded Information, „Journal 
of the American Society for Mass Spectrometry” 2017, t.  28, s.  1149–1159, DOI: 10.1007/
s13361-016-1543-5; A. Al Ouahabi, J.A. Amalian, L. Charles, J.F. Lutz, Mass spectrometry 
sequencing of long digital polymers facilitated by programmed inter-byte fragmentation, „Nature 
Communications” 2017, t. 8, s. 967, DOI: 10.1038/s41467-017-01104-3.

41 A. Burel, C. Carapito, J.F. Lutz, L. Charles, MS-DECODER: Milliseconds Sequencing 
of Coded  Polymers, „Macromolecules” 2017, t.  50, s.  8290–8296, DOI: 10.1021/acs.
macromol.7b01737.
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wykorzystania. Przede wszystkim metoda ta jest destrukcyjna – po odczy-
taniu informacji próbka i dane są na zawsze tracone. Ponadto wymaga ona 
zaawansowanej i  drogiej aparatury, co eliminuje ją z  powszechnego uży-
cia.

Rysunek 6. Schemat kodowania i odczytywania zakodowanych danych z użyciem spektrome-

trii mas przy zastosowaniu algorytmu MC-DECODER, stworzonego przez grupę Lutza do au-

tomatycznego sekwencjonowania syntetycznych makrocząsteczek. Adapted with permission 

from42. Copyright 2015, 2017 American Chemical Society.

Inną metodą umożliwiającą sekwencjonowanie polimerów jest technolo-
gia nanoporowa43. Sekwencjonowanie nanoporowe jest unikalną, skalowalną 
technologią, która pozwala na bezpośrednią analizę w  czasie rzeczywistym 
długich fragmentów makrocząsteczek. Działa ona w oparciu o monitorowa-
nie zmian prądu elektrycznego, gdy różne sekwencje są przepuszczane przez 
białkowy nanopor, co daje możliwość dekodowania zapisanej informacji. Se-
kwencjonowanie nanoporowe, początkowo opracowane do analizy DNA, zo-
stało dostosowane do sekwencjonowania „polimerów cyfrowych”44. Wraz ze 
wzrostem gęstości informacji binarnej zapisanej w polimerze, rośnie błąd me-
tody. Na przykład przy gęstości 4 bit/monomer poziom błędów wzrasta już do 
13,5%. Jednak metoda ta jest bardzo obiecująca i ma wiele zalet w porówna-
niu ze spektrometrią mas, np. jest szybka, urządzenie jest proste w obsłudze 
i może być używane przez niedoświadczonego użytkownika. Jednak ma ona 
tendencję do podatności na błędy (poziom błędów w sekwencjonowaniu na-

42 J.F. Lutz., op.cit.; A. Burel, C. Carapito, J.F. Lutz, L. Charles, op.cit.
43 R. Bowden i in., Sequencing of human genomes with nanopore technology, „Nature Communications” 

2019, t. 10, s. 1–9, DOI: 10.1038/s41467-019-09637-5.
44 C. Cao, L.F. Krapp, A. Al Ouahabi, N.F. König, N. Cirauqui, A. Radenovic, J.F. Lutz, M.D. Peraro, 

Aerolysin nanopores decode digital information stored in tailored macromolecular analytes, „Science 
Advances” 2020, t. 6, DOI: 10.1126/sciadv.abc2661.
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noporowym może wynosić nawet 15%45) i z praktycznego punktu widzenia od-
zyskanie próbki może być pracochłonne. Ponadto została ona zoptymalizowana 
tylko dla wybranych monomerów, w przypadku innych dane sekwencjonowania 
są zaszumione i trudne do interpretacji, co komplikuje odczyt zakodowanej in-
formacji46. Sekwencjonowanie nanoporowe jest niewątpliwie atrakcyjną techni-
ką odczytu informacji zakodowanej w polimerach, ale w przypadku polimerów 
o dużej gęstości danych nadal wymaga rozwoju i optymalizacji. 

Niekonwencjonalne metody magnetycznego rezonansu jądrowego mogą być 
również wykorzystane do sekwencjonowania polimerów. Duży potencjał ma 
np.  opracowana technika „molekularnej pęsety”47. Cząsteczki „pęsety” mogą 
wiązać specyficzne motywy sekwencji i w ten sposób umożliwić ich odczyt na 
postawie sygnałów widma. Technika ta była dotychczas stosowana głównie do 
analizy losowych kopolimerów i  wymaga dostosowania i  optymalizacji, aby 
umożliwić sekwencjonowanie syntetycznych makrocząsteczek zawierających 
informację. 

Podsumowując, wszystkie wymienione wyżej techniki sekwencjonowania po-
limerów mają wiele ograniczeń i na obecnym etapie rozwoju tych technologii nie 
nadają się do praktycznego wykorzystania. Dlatego wciąż istnieje potrzeba roz-
wijania nowych metod, które umożliwią łatwy odczyt informacji zakodowanych 
w polimerach.

Dlaczego to polimery mogą być przyszłością 
w przechowywaniu danych?

Polimery zawierające informacje zakodowane w  sekwencji monomerów, 
zwane „polimerami cyfrowymi”, oferują wiele zalet w  porównaniu z  DNA 
i  tradycyjnymi nośnikami pamięci. Właściwości syntetycznych polimerów 
mogą być precyzyjne modulowane i  dostosowane do określonych wymagań 
poprzez wybór odpowiednich komponentów budulcowych z szerokiej biblio-

45 F.J. Rang, W.P. Kloosterman, J. de Ridder, From squiggle to basepair: computational approaches for 
improving nanopore sequencing read accuracy, „Genome Biology” 2018, t. 19, s. 90, DOI: 10.1186/
s13059-018-1462-9.

46 J. Bonnet, P. Subsoontorn, D. Endy, op.cit.
47 Z. Zhu, C.J. Cardin, Y. Gan, H.M. Colquhoun, Sequence-selective assembly of tweezer molecules 

on linear templates enables frameshift-reading of sequence information, „Nature Chemistry” 2010, 
t. 2, s. 653–660, DOI: 10.1038/nchem.699.
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teki komercyjnie dostępnych monomerów48. W ten sposób można zwiększyć 
stabilność, a tym samym wydłużyć czas życia nośnika danych. Ponadto struk-
tura polimerów może być łatwo zoptymalizowana dla pożądanych celów, 
np. w celu uproszczenia odczytu informacji lub edycji danych49. Ostatnio po-
kazano, że zakodowane w  polimerach dane mogą być łatwo edytowane pod 
wpływem światła, dzięki zastosowaniu monomerów zawierających fotoczułe 
podstawniki50. 

Największymi zaletami polimerów w porównaniu do dysków twardych i pa-
mięci flash są niewielkie zużycie energii, duża gęstość zapisu danych oraz dłu-
gi czas eksploatacji51. Zapisane dane można by bezpiecznie archiwizować nawet 
przez setki lat (Rysunek  7)52. Przykładem tak wysokiej stabilności są polimery 
termoplastyczne, zwane tworzywami sztucznymi, i powszechnie plastikiem, np. 
polichlorek winylu (PVC), polipropylen (PP), polistyren (PS) i polietylen (HDPE, 
LDPE i LLDPE)53. Pomimo że są to tak „pospolite” związki, każdy z nich jest wy-
soce zaawansowanym materiałem o precyzyjnych właściwościach fizykochemicz-
nych – można je dowolnie formować, są obojętne chemicznie i biologicznie oraz 
są odporne na czynniki środowiskowe. Ponadto, aby jeszcze bardziej przedłużyć 
ich żywotność, w trakcie ich produkcji używane są różne przeciwutleniacze i sta-
bilizatory. 

48 E. Laurent, R. Szweda, J.F. Lutz, op.cit.
49 L. Charles, G. Cavallo, V. Monnier, L. Oswald, R. Szweda, J.F. Lutz, MS/MS-Assisted Design of 

Sequence-Controlled Synthetic Polymers for Improved Reading of Encoded Information, „Journal 
of the American Society for Mass Spectrometry” 2017, t.  28, s.  1149–1159, DOI: 10.1007/
s13361-016-1543-5; M. Boukhet, N.F. König, A. Al Ouahabi, G. Baaken, J.F. Lutz, J.C. 
Behrends, Translocation of Precision Polymers through Biological Nanopores, „Macromolecular 
Rapid Communications” 2017, t. 38, s. 1700680, DOI: 10.1002/marc.201700680.

50 N.F. König, A. Al Ouahabi, L. Oswald, R. Szweda, L. Charles, J.F. Lutz, Photo-editable 
macromolecular information, „Nature Communications” 2019, t.  10, s.  3774, DOI: 10.1038/
s41467-019-11566-2.

51 J.F. Lutz., op.cit.; S. Martens, A. Landuyt, P. Espeel, B. Devreese, P. Dawyndt, F. Du Prez, op.cit.
52 B.J. Cafferty, A.S. Ten, M.J. Fink, S. Morey, D.J. Preston, M. Mrksich, G.M. Whitesides, Stora-

ge of Information Using Small Organic Molecules, „ACS Central Science” 2019, t. 5, s. 911–916, 
DOI: 10.1021/acscentsci.9b00210.

53 A. Chamas, H. Moon, J. Zheng, Y. Qiu, T. Tabassum, J.H. Jang, M. Abu-Omar, S.L. Scott, S. Suh, 
Degradation Rates of Plastics in the Environment, „ACS Sustainable Chemistry & Engineering” 
2020, t. 8, s. 3494–3511, DOI: 10.1021/acssuschemeng.9b06635.
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Rysunek 7. Wskaźniki degradacji powierzchni dla różnych tworzyw sztucznych, w μm na rok. 

Kolumny pionowe reprezentują różne warunki środowiskowe (L – gleba, M – morskie, B – bio-

logiczne, S – światło słoneczne) i rodzaje tworzyw sztucznych (reprezentowane przez ich kody 

identyfikacyjne). Plastik typu 7, „inne”, odpowiada różnym nominalnie biodegradowalnym 

tworzywom sztucznym. Szare kolumny reprezentują kombinacje, dla których nie znaleziono 

danych54. Copyright 2020 American Chemical Society.

W związku z bardzo dużą stabilnością, tworzywa sztuczne stały się rosnącym 
zagrożeniem dla środowiska, gdyż w zależności od tego, gdzie zostały porzuco-
ne, oraz z jakiego materiału zostały wykonane, mogą rozkładać się nawet ponad 
1000 lat. Jednak w kontekście przechowywania danych wadę tę można przekuć 
w zaletę, gdyż w archiwizacji najważniejszym parametrem jest właśnie długa ży-
wotność nośnika. Polimery do przechowywania informacji powinny być zapro-
jektowane m.in. z myślą o długotrwałości. 

Rozszerzony alfabet syntetycznych monomerów pozwala sięgnąć po dużo 
większą gęstość i pojemność przechowywania informacji binarnej55. Gęstość in-
formacji binarnej (x), którą można przechowywać w  łańcuchach makrocząste-
czek, zależy zarówno od długości łańcucha, jak i od liczby różnych bloków budul-
cowych (n), zgodnie z równaniem56:

54 Ibidem.
55 J.F. Lutz., op.cit.; S. Martens, A. Landuyt, P. Espeel, B. Devreese, P. Dawyndt, F. Du Prez, op.cit.
56 Y. Choi, T. Ryu, A.C. Lee i in., High information capacity DNA-based data storage with augmented 

encoding characters using degenerate bases, „Scientific Reports” 2019, t. 9, s. 6582, DOI: 10.1038/
s41598-019-43105-w.
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log2 n = x  2x = n

gdzie n = liczba znaków kodujących – monomerów, x = liczba zakodowanych 
bitów na monomer. Przykładowo, jeśli zastosujemy 16  różnych monomerów 
w polimerze o długości łańcucha 100, maksymalna liczba zakodowanych bitów 
wynosi 400 (4 bity/monomer), podczas gdy z 2 różnych monomerów w polimerze 
o tej samej długości łańcucha można zakodować wyłącznie 100 bitów (1 bit/mo-
nomer) (Rysunek 8).

Rysunek 8. Predykcja liczby zakodowanych bitów w monomerze w zależności od liczby wyko-

rzystanych merów dla polimeru o długości łańcucha równej 100 jednostek.

Więcej niż archiwizacja…

Polimery o zdefiniowanej sekwencji mogą w przyszłości być wykorzystane do 
przechowywania danych, jednak nie jest to jedyne możliwe zastosowanie w no-
woczesnych technologiach. Innym obszarem, w którym można się nimi posłużyć, 
jest kryptografia i steganografia na poziomie molekularnym57.

57 A.C. Boukis, K. Reiter, M. Frölich, D. Hofheinz, M.A.R. Meier, Multicomponent reactions 
provide key molecules for secret communication, „Nature Communications” 2018, t.  9, s.  1439, 
DOI: 10.1038/s41467-018-03784-x.
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Na przykład Anslyn i wsp. w swojej pracy zsyntezowali 256-bitowy klucz szy-
frujący, który został wykorzystany do zaszyfrowania dokumentu zawierającego 
powieść Czarnoksiężnik z Krainy Oz L. Franka Bauma (1900)58. Aby zsyntetyzować 
i  zakodować klucz szyfrujący w  oligouretanach, opracowano skrypt szyfrujący 
i deszyfrujący zdolny do generowania i wykorzystywania klucza. Po wygenero-
waniu klucz został przekształcony na szesnastkowy system liczbowy, a następnie 
znaki szesnastkowe przypisano do każdego z 16 monomerów. Aby zaprezentować 
rzeczywisty potencjał polimerów w steganografii, autorzy rozpuścili zsyntezowa-
ny klucz w atramencie, który następnie wykorzystali do napisania listu. Adresaci, 
po otrzymaniu „dyskretnych” instrukcji dotyczących dekonwolucji sekwencji, już 
za pierwszą próbą zdołali poprawnie odczytać sekwencję i po wprowadzeniu do 
algorytmu deszyfrującego ujawnili zakodowany dokument. 

Wśród innych pojawiających się zastosowań, polimery były również wyko-
rzystane jako znaczniki chemiczne w  celu zwalczania fałszerstwa59. Wykazano, 
że poliuretany mogą być używane jako znaczniki m.in. w materiałach polimero-
wych60, implantach wewnątrzgałkowych61 oraz w modelach implantów in vivo62. 
Aby oznaczyć określony materiał, polimerowe znaczniki są albo fizycznie adsor-
bowane na jego powierzchni, albo wtapiane w jego wnętrze63. Grupa F. Du Preza 
pokazała możliwość syntezy „molekularnych kodów pin”. Zademonstrowali oni 
sposób, w jaki można je zastosować w praktyce, umieszczając zaszyfrowane oli-

58 S.D. Dahlhauser, C.D. Wight, S.R. Moor, R.A. Scanga, P. Ngo, J.T. York, M.S. Vera, K.J. Blake, 
I.M.  Riddington, J.F. Reuther, E.V. Anslyn, Molecular Encryption and Steganography Using 
Mixtures of Simultaneously Sequenced, Sequence-Defined Oligourethanes, „ACS Central Science” 
2022, t. 8, s. 1125–1133, DOI: 10.1021/acscentsci.2c00460.

59 M. Soete, J. van Hoorde, F.E. du Prez, Discrete, self-immolative N-substituted oligourethanes and 
their use as molecular tags, „Polymer Chemistry” 2022, t.  13, s.  4178–4185, DOI: 10.1039/
D2PY00630H.

60 D. Karamessini, S. Poyer, L. Charles, J.F. Lutz, 2D Sequence-Coded Oligourethane Barcodes for 
Plastic Materials Labeling, „Macromolecular Rapid Communications” 2017, t. 38, s. 1700426, 
DOI: 10.1002/marc.201700426.

61 D. Karamessini, B.E. Petit, M. Bouquey, L. Charles, J.F. Lutz, Identification-Tagging of Methacrylate-
Based Intraocular Implants Using Sequence Defined Polyurethane Barcodes, „Advanced Functional 
Materials” 2017, t. 27, s. 1604595, DOI: 10.1002/adfm.201604595.

62 D. Karamessini i in., Abiotic Sequence‐Coded Oligomers as Efficient In Vivo Taggants for the 
Identification of Implanted Materials, „Angewandte Chemie International Edition” 2018, t. 57, 
s. 10574–10578, DOI: 10.1002/anie.201804895.

63 I. Youssef, I. Carvin-Sergent, E. Konishcheva, S. Kebe, V. Greff, D. Karamessini, M. Matloubi, 
A. Al Ouahabi, J. Moesslein, J.A. Amalian, S. Poyer, L. Charles, J.F. Lutz, Covalent Attachment 
and Detachment by Reactive DESI of Sequence‐Coded Polymer Taggants, „Macromolecular Rapid 
Communications” 2022, t. 43, s. 2200412, DOI: 10.1002/marc.202200412.
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gomery na plastikowych banknotach, po czym dokonali ekstrakcji i odczytali je 
za pomocą spektrometrii masowej64. Podejście to potencjalnie może być wyko-
rzystane w przypadku oficjalnych dokumentów, w celu oznakowania oryginalnej 
wersji lub ich kopii.

Jakie problemy trzeba przezwyciężyć aby wykorzystać polimery 
do przechowywania danych w praktyce?

Podsumowując, w  tabeli 1 porównano główne parametry nośników danych 
dla rozwijających się technologii przechowywania informacji z wykorzystaniem 
DNA, polimerów oraz dysków twardych. Zestawienie obrazuje, jakie parametry 
nośników mogą zostać usprawnione, gdy do zapisu danych wykorzystamy ma-
krocząsteczki, tj. czas przechowywania danych oraz gęstość informacji. Jednakże 
głównym wyzwaniem tych rozwijających się technologii jest trudne i kosztowne 
sekwencjonowanie, innymi słowy: odczyt informacji, co na dzień dzisiejszy nie 
pozwala na ich powszechne zastosowanie. Ze względu na ograniczoną szybkość 
zapisu, którą determinuje synteza chemiczna, a także odczytu, polimery raczej 
nie wyprą stosowanych dysków twardych. Jednakże świetnie nadają się do archi-
wizacji informacji, dzięki czemu mogą w dużej mierze zminimalizować problem 
przechowywania danych.

W kontekście przyszłych zastosowań, fundamentalnym parametrem hamu-
jącym wdrożenie polimerowych nośników danych jest brak metod łatwego od-
czytu informacji65. Opracowano zaledwie kilka, które pozwalają na określenie 
sekwencji monomerów, a  żadna z  nich nie ma znaczenia dla zastosowań ko-
mercyjnych. Prosty i szybki odczyt „polimerów cyfrowych” przy użyciu metod 
nieniszczących pozostaje głównym wyzwaniem utrudniającym rozwój synte-
tycznych materiałów opartych na polimerach jako nośników danych. Dlatego 
kluczowym wyzwaniem dla naukowców jest opracowanie struktury polimeru 
dostosowanego do łatwego i taniego odczytu zakodowanych danych cyfrowych 
metodami nieniszczącymi. Istnieje wiele czułych i – przede wszystkim – nienisz-

64 J.O. Holloway, F. van Lijsebetten, N. Badi, H.A. Houck, F.E. du Prez, From Sequence‐Defined 
Macromolecules to Macromolecular Pin Codes, „Advanced Science” 2020, t.  7, s.  1903698, 
DOI: 10.1002/advs.201903698.

65 R.  Szweda, M.  Tschopp, O.  Felix, G.  Decher, J.F.  Lutz, op.cit; N.F.  König, A.  Al  Ouahabi, 
L. Oswald, R. Szweda, L. Charles, J.F. Lutz, op.cit.
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czących metod spektroskopowych, które potencjalnie można by było wykorzy-
stać, jak np. fluorescencja czy spektroskopia wibracyjna, jednak nie opracowano 
jeszcze struktur chemicznych polimerów, które mogłyby być sekwencjonowane 
wymienionymi technikami. 

Tabela 1. Porównanie parametrów przechowywania danych dla różnych nośników.

Nośniki pamięci

Parametry

Dysk twardy DNA SDP

Prędkość zapisu (bity/s) 109 (1) 7∙10-2 (2) 7∙10-2 (2)

Prędkość odczytu (bity/s) 109 (1) 5∙103 (3) 9∙10-2 (4)

Przechowywanie danych (lata) ~10 ~100 >100

Gęstość danych (bity/cm3) ~4∙1011 ~4∙1013 (6) >1020

Energia (TWh) 220–320(5) ~0 ~0

*(1) HDD; (2) przy użyciu syntezatora ABI; (3) sekwencjonowanie Illumina66; 
(4) sekwencjonowanie MS/MS; (5) ref.67; (6) ref.68; pozostałe dane z ref.69
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STRESZCZENIE
Artykuł jest refleksją poświęconą tzw. zwrotowi archiwalnemu – nurto-
wi w naukach humanistycznych, który pojawił się w latach dziewięćdzie-
siątych XX w. Autor rozważa trzy charakterystyczne dla tego nurtu idee 
archiwum: francuskich filozofów Paula Ricoeura, który ideę archiwum 
łączy z epistemologią historyczną, pokazując przede wszystkim naukową 
jego funkcję, i Michela Foucaulta, z jego opresyjną, związaną z władzą rolą 
archiwum, oraz niemieckiej antropolożki Aleidy Assmann, która wpisuje  
archiwum w dialektyczną relację między pamięcią a zapomnieniem, po-
strzegając je jako rodzaj mentalnej kotwicy, która zakorzenia nas w prze-
szłości. Autor stwierdza, iż tych troje współczesnych myślicieli dokonuje 
czegoś, co można by nazwać desakralizacją archiwum. Zamiast „świętego 
miejsca”, w którym zachowały się ślady przeszłości, dostępnego tylko dla 
wtajemniczonych, rysują one koncepcje o wymowie bardziej pragma-
tycznej, odsłaniając niekiedy także często skrywane funkcje archiwum, 
związane z jego miejscem w życiu społecznym. Inspirują jednocześnie do 
odpowiedzi na pytanie po co nam archiwa? nie są już one bowiem wyłącz-
nie miejscem przechowywania dokumentów i ich konserwacji. Archiwiści 
i historycy przestali być jedynymi aktorami odpowiedzialnymi za przecho-
wywanie i interpretację dokumentów. Autor podkreśla, iż zaprezentowane 
w tekście idee mogą być motywacją do wyjścia poza metafory archiwum 
jako: śladu, pamiątki, artefaktu czy dokumentu na rzecz opisu materialności 
i rzeczy. W jakimś stopniu odnoszą się także pośrednio do konstruowania 
praktyk archiwalnych, często o wymiarze etycznym. Inspirują do zadania 
pytań: co podlega archiwizowaniu, a co nie? w jaki sposób materiał jest 
selekcjonowany? na czym polega odpowiedzialność archiwisty za konstru-
owanie określonej narracji wokół zbiorów? Rozważania zamyka konstata-
cja, iż czas pokaże, czy z wielorakich działań zmierzających do upamiętnie-
nia przeszłości wyłoni się nowy model archiwum, który będzie inaczej bądź 
lepiej odpowiadał na wyzwania współczesności.
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the archive in the dialectical relationship between memory and oblivion, 
seeing it as a kind of a mental anchor that roots us in the past. The author 
concludes that these three contemporary thinkers effected what could be 
called a desacralization of the archive. Instead of a “sacred place” where 
traces of the past are preserved, accessible only to the initiated, they 
outline concepts with a more pragmatic dimension, occasionally revealing 
the oft-hidden functions of the archive, related to its place in public life. 
At the same time, they inspire answers to the question of why do we need 
archives? After all, they are no longer just a place to store documents and 
preserve them. Archivists and historians are no longer the only actors 
responsible for storing and interpreting documents. The author emphasizes 
that the ideas presented in the text may provide a motivation to depart from 
the metaphors of the archive as a trace, memento, artifact or document, in 
favour of a description of materiality and objects. To some extent, they 
also indirectly address the process of structuring archival practices, often 
involving an ethical dimension. They inspire the question: what is subject 
to archiving and what is not, how is the material selected, what is the 
responsibility of the archivist with regard to building a specific narrative 
around the fonds? The study is concluded with an observation that time 
will tell whether all the numerous activities designed to commemorate 
the past would give rise to a new model of archives that would respond 
differently, or maybe better, to the challenges of the present.

„Archiwum istnieje dzięki czasowi, który oddziela nas od przeszłości. Doświad-
czenie archiwum jest doświadczeniem czasu, ale także doświadczeniem nieobec-
ności tego, co przeszłe. Konfrontujemy się z pozostałościami, szczątkami, wybla-
kłymi barwami, popiołem, który tylko przypomina o rzeczach albo zdarzeniach”. 

Andrzej Leśniak1

I. Wprowadzenie 

W znaczeniu słownikowym pojęcie „archiwum” odsyła nas do kilku tropów 
semantycznych. 

Po pierwsze, to uporządkowany zbiór nieaktualnych już dokumentów, mają-
cych wartość historyczną. To znaczenie bezpośrednio wiąże się z przeszłością, su-
geruje, że rolą archiwum jest aktywne utrwalanie istnienia przedmiotów (śladów 
po przeszłości), przeciwstawianie się skutkom przemijania i praktykom niszczą-
cym ciągłość historycznego doświadczenia2. Niekiedy, jak wiemy, rolą archiwum 

1 A.  Leśniak, Pozostałości archiwum, [w:] „Tytuł roboczy: archiwum”, t. 1, red. M.  Ziółkowska, 
A. Leśniak, Łódź 2009, s. 7.

2 Nawiązuję w tym miejscu do uwag Macieja Bugajewskiego z pracy Historyczna wspólnota słowa. 
Rozważania z teorii historii, Bydgoszcz 2018, s. 111 i n. 



113 O IDEI ARCHIWUM. KILKA UWAg ̵

jest także niszczenie dokumentów, które na mocy obowiązujących reguł uznawa-
ne są za niepotrzebne i zbędne.

Po drugie, archiwum jest miejscem. To najczęściej pomieszczenie, budynek, 
w  którym przechowuje się wspomniany zbiór/zbiory. Wymiar miejsca odsyła 
nas do roli archiwum polegającej na nadawaniu trwałości rzeczom i  tworzenia 
stabilnych warunków do dysponowania nimi. Archiwum nie jest jednak jedynie 
przestrzenią, ale także miejscem społecznym. U jego podstaw leży intencjonalne 
działanie jednostek czy bytów prawnych zmierzające do zachowania świadectw 
z przeszłości i chęć ich udostępniania następnym pokoleniom. 

Po trzecie, archiwum to instytucja powołana do gromadzenia, przechowy-
wania i  udostępniania pozostałości po przeszłości. W  tym instytucjonalnym 
wymiarze pojęcia mieści się troska o nadawanie trwałości ludzkim artefaktom, 
znaczeniom słów, regułom czynności językowych i niejęzykowych. W tym sensie 
archiwum to instytucja dowodząca, że artefakty z przeszłości nie przetrwały siłą 
inercji i bezwładności, ale było to wynikiem celowej działalności ludzi, którzy za-
pewnili ich obecność w przestrzeni życia społecznego. 

Wreszcie po czwarte, od czasów rewolucji informatycznej synonimem ar-
chiwum jest także plik  otrzymywany w  procesie archiwizacji (często związany 
z  kompresją) danych. To oczywiście znaczenie najbliższe codziennej praktyce, 
w której prawie każdy z nas najlepiej się odnajduje, tworząc – świadomie lub nie – 
prywatne archiwum: „to magazyn bez miejsca, w którym zamieszkiwanie zysku-
je nowy sens. Same zasoby, niematerialne i nieogarnialne, nie istnieją w fizycz-
nej przestrzeni, ciągle jednak w fizycznej przestrzeni, niejako sprywatyzowanej, 
funkcjonuje korzystająca z nich jednostka”3.

Kategoria „archiwum” od lat 90-tych ubiegłego wieku stanowi przedmiot re-
fleksji szeroko rozumianych nauk humanistycznych. W  ramach, jak niektórzy 
twierdzą, tzw. zwrotu archiwalnego na ten temat wypowiadają się filozofowie, 
historycy, historycy sztuki, kulturoznawcy, literaturoznawcy i socjolodzy4. Tym 

3 I. Kurz, Powrót do archiwów, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2011, nr 4, 
Powrót do archiwów, s.  5, https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/kw-
-no-9911268 [dostęp: 12.10.2022].

4 Szerzej na ten temat zob. Ł. Lipiński, O zwrocie archiwalnym i praktyce badawczej w perspektywie 
Teorii Aktora-Sieci, https://www.academia.edu/19011863/O_zwrocie_archiwalnym_i_prakty-
ce_badawczej_w_perspektywie_teorii_aktora_sieci [dostęp: 20.10.2022]. Zob. także poświę-
cone archiwom dwa monograficzne numery „Kultury Współczesnej”: 2011, nr 4, Powrót do 
archiwów i „Tekstów Drugich”; 2014, nr 3, Nośnik jest przekazem. Ostatnio Marlena Wilczak, 
autorka niepublikowanej rozprawy doktorskiej „Archiwum Olgi Boznańskiej (1865–1940). Hi-
storia kulturowa zapisów i rzeczy malarki”, w następujący sposób skomentowała tę sytuację: 

https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/kw-no-9911268
https://nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/kw-no-9911268
https://www.academia.edu/19011863/O_zwrocie_archiwalnym_i_praktyce_badawczej_w_perspektywie_teorii_aktora_sieci
https://www.academia.edu/19011863/O_zwrocie_archiwalnym_i_praktyce_badawczej_w_perspektywie_teorii_aktora_sieci
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komentarzom towarzyszą coraz bardziej popularne „archiwistyczne metafory” 
w literaturze wspomnieniowej: krypty, wyobrażone genealogie, mapy nieistnieją-
cych miejsc pamięci, odnalezione rodzinne listy, pożółkłe fotografie pojawiają się 
jako swoiste reinkarnacje archiwum5.

Skąd wzięła się ta, mówiąc językiem francuskiego historyka Pierre’a Nory, 
„obsesja archiwum”? Zdaniem tego badacza: „»Przyspieszenie historii« konfron-
tuje nas […] z brutalnym urzeczywistnieniem różnicy między rzeczywistą pamię-
cią  – społeczną i  nienaruszoną, ilustrowaną przez społeczeństwa prymitywne 
lub archaiczne, których ma być jednocześnie sekretem – a historią, czyli tym, za 
pomocą czego nasze nowoczesne, beznadziejnie zapominalskie społeczeństwa 
napędzane przez zmianę, porządkują przeszłość”6. 

P. Nora zwrócił uwagę, że im mniej pamięć jest obecna i przeżywana w społe-
czeństwie, tym więcej potrzeba jej korelatów w postaci materialnych nośników 
znaczenia. Stąd popularność i wzrastające znaczenie muzeów czy archiwów. Zwią-
zek pamięci z archiwum jest tu kluczowy, bo – jeszcze raz zacytuję P. Norę – „no-
woczesna pamięć jest przede wszystkim pamięcią archiwalną. W całości opiera 
się na materialności śladów, bezpośrednich, widzialności obrazu. To, co powstało 
jako rodzaj pisarstwa, kończy jako wierne odtworzenie albo nagranie na taśmie. 
W im mniejszym stopniu pamięć jest przeżywana wewnętrznie, tym bardziej jej 
istnienie zależy od zewnętrznych mediów i widocznych znaków – stąd bierze się 

„Problem archiwum oraz „zwrotu archiwalnego” zyskał już swoje kanoniczne pisma i klasyczne 
punkty odniesienia. Mowa przede wszystkim o Jacques’u Derridzie, Carolyn Steedman oraz Ar-
lette Farge, a także – chociaż może mniej obecnych na gruncie polskim – badaczach zajmujących 
się odczytywaniem archiwów w perspektywie badań postkolonialnych oraz relacji władzy, siły 
i kontroli imperialnej, np. Nicholasa Dirksa, Thomasa Richardsa czy Anny Laury Stoler. I mojej 
pracy przyświecają założenia zwrotu archiwalnego, polegającego na nieustannym poddawaniu 
w wątpliwość tego, czym archiwum w istocie »jest«, kto może być archiwistą (lub »archontem«, 
żeby wprowadzić pojęcie Derridiańskie), jakim celom archiwum służy, jaki charakter mają prze-
chowywane zasoby oraz jak wyznacza się granice tego, co warte przechowywania oraz – co nie 
wyczerpuje problematyki zwrotu archiwalnego oraz kulturowego wykorzystania archiwów  – 
jakimi metodologiami można posługiwać się przy badaniu poszczególnych archiwów”. Zob. 
eadem, „Archiwum Olgi Boznańskiej (1865–1940). Historia kulturowa zapisów i rzeczy ma-
larki”. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Pawła Rodaka i prof. Małgorzaty Smo-
rąg-Goldberg, Uniwersytet Warszawski–Sorbonne Université (za udostępnienie pliku pdf tego 
tekstu dziękuję Pawłowi Rodakowi, promotorowi pracy). 

5 K. Szalewska, Topo-grafie archiwum – o genealogiii i melancholii, [w:] Świadectwa pamięci. W kręgu 
źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), red. E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad, Biały-
stok 2017, s. 250. 

6 P. Nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de Memoire, [w:] „Tytuł roboczy: archiwum”, t. 2, 
red. M. Ziółkowska, A. Leśniak, Łódź 2009 s. 4.
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dotykająca naszą epokę obsesja archiwum, która pragnie jednocześnie całkowitej 
konserwacji teraźniejszości i absolutnego ocalenia przeszłości”7.

Myślą spajającą te wielowątkowe i często różniące się od siebie głosy jest re-
fleksja nad zmieniającym się miejscem archiwum w kulturze, jego społeczne zna-
czenie, funkcje, jakie pełni z punktu widzenia zbiorowości i jednostki. Ów teore-
tyczny namysł nad ideą „archiwum” podąża różnymi, niekiedy przeciwstawnymi 
sobie, niekiedy dopełniającymi się, drogami. Wiele zależy od zainteresowań bada-
cza, towarzyszących mu inspiracji, preferencji światopoglądowych. 

Nie pretendując w  żadnej mierze do zarysowania systematycznej panora-
my współczesnych debat nad kategorią „archiwum”, chciałbym przez chwilę 
zatrzymać się przy trzech takich propozycjach, wyobrażonych, tytułowych ide-
ach archiwum. Jednocześnie zastrzegam, że świadomie będę marginalizował 
te konteksty, które eksploatowane są przez filozofię, literaturoznawstwo czy 
historię sztuki, koncentrując się na tych, które odnoszą się przede wszystkim 
do historiografii.

II. Archiwum jako część poznania historycznego 

Jako historyk historiografii, a po trosze jej teoretyk, nie mogę nie zacząć od 
kilku uwag na temat koncepcji Paula Ricoeura. Francuski badacz snuje refleksję 
nad archiwum rozumianym jako instytucja i jako praktyka społeczna, a zarazem 
wpisuje interesującą mnie kategorię w swoją koncepcję „operacji historiograficz-
nej”. Jego zdaniem archiwum jest nie tylko miejscem fizycznym, przestrzenią, ale 
także miejscem społecznym. Powstanie archiwów P. Ricoeur wiąże z „gestem od-
kładania na bok, zbierania, kolekcjonowania”, co – jak dodaje – „stanowi przed-
miot odrębnej dyscypliny archiwistyki, u której działanie historyczne zapożycza 
się, jeśli chodzi o opis cech za sprawą których archiwum zrywa z pogłoskowością 
świadectwa ustnego”8. 

Dla przypomnienia, nawiązująca do wcześniejszych ustaleń Michela de 
Certeau, Ricoeurowska koncepcja „operacji historiograficznej” wyrasta z epi-

7 Ibidem, s. 7. 
8 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2006, s. 222. Jedno-

cześnie za M. de Certeau dodaje, że w „historii wszystko rozpoczyna się od gestu wyodręb-
nienia, poskładania, przekształcenia w  »dokumenty« pewnych inaczej uporządkowanych 
przedmiotów, ten nowy ich rozkład kulturowy jest pierwszym zadaniem historyka”, zob. 
ibidem. 
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stemologii historycznej. Jego zdaniem praca historyka składa się niejako 
z  trzech faz: dokumentalnej, którą „zapoczątkowują zeznania świadków”, 
a kończy utworzenie archiwów, wyjaśniająco-rozumiejącej, gdzie próbuje się 
odpowiedzieć na pytanie „dlaczego rzeczy miały się tak a  nie inaczej” oraz 
przedstawieniowej, odnoszącej się do formy literackiej9. W tej pierwszej fazie 
idea „archiwum”, rozumiana szeroko jako instytucja i jako praktyka społecz-
na, pozwala ukonstytuować się historii jako nauce. Co o tym decyduje? 

Po pierwsze, jak pisze P. Ricoeur, „archiwum to moment wkroczenia operacji 
historiograficznej w  fazę pisemną. Pierwotnie świadectwo ma charakter ust-
ny – jest słyszane, wysłuchiwane. Archiwum to pismo – odczytuje się je, trzeba 
do niego sięgnąć. W archiwum zawodowy historyk staje się czytelnikiem”10. 

Po drugie, to w archiwum świadectwo przekształca się w dokument, zar-
chiwizowany ślad przeszłości, co pozwala poddać go „heurystyce dowodu”, 
czyli – mówiąc inaczej – krytyce. To rozróżnienie między świadectwem ust-
nym skierowanym do konkretnego adresata a  dokumentem „otwartym na 
każdego, kto umie czytać”11 wydaje się znaczące. Dokument jest „sierotą”, 
zdaną na łaskę tych, którzy mają prawo go badać. To oni (najczęściej history-
cy) przekształcają go w tekst autorytatywny12. Francuski myśliciel, wyraźnie 
zafascynowany koncepcjami rozwijanymi w obrębie środowiska Annales, tak 
to tłumaczy: „Dla historyka dokument nie jest po prostu dany, jak mogłaby 
wskazywać idea śladu. Dokumentu się poszukuje i się go znajduje. Co więcej, 
jest określony, i w tym sensie, ukonstytuowany, ustanowiony jako dokument 
poprzez badanie”13.

Wreszcie po trzecie, to powstanie archiwum odgrywa istotną rolę w proce-
sie przejścia historii/historiografii od poznania bezpośredniego do poznania 
pośredniego, co zdaniem wielu badaczy stanowi do dziś fundament badaw-
czego postępowania. W sensie szerszym, jakby powiedział Krzysztof Pomian, 
oznacza to transformację od przeszłości traktowanej jako przedmiot wiary do 
przeszłości jako przedmiotu wiedzy. 

9 Ibidem, s. 180–181. 
10 Ibidem, s. 220. 
11 Ibidem, s. 224.
12 Ibidem, s. 224.
13 Ibidem, s. 236. 
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III. Archiwum jako instytucja władzy 

Zupełnie innego rodzaju refleksję na temat archiwum znajdujemy w  myśli 
Michela Foucaulta. Interesującą mnie kategorię francuski filozof i historyk włą-
cza w charakterystyczną dla jego koncepcji relację władza – wiedza14. W  jednej 
ze swoich najważniejszych książek, Archeologii wiedzy, zwrócił on uwagę, że ar-
chiwum jest jednocześnie systemem przechowywania pewnych obiektów, sys-
temem wiedzy („ogólny system formowania się i przekształcania wypowiedzi”), 
wyznaczającym granice „możliwego” i „niemożliwego” do powiedzenia w ramach 
dyskursu oraz systemem wykluczenia („archiwum to najpierw prawo tego, co 
może być powiedziane”)15. Idąc za myślą M. Foucaulta, podjętą następnie przez 
Jacquesa Derridę, rozstrzyga o tym zawarty w słowie „archiwum” prefiks „arche”, 
oznaczający początek, ale wskazujący także na uwikłanie wszelkiego archiwum 
w mechanizmy władzy, która arbitralnie zakreśla jego granice, wyznacza jego sta-
tus i decyduje o tym, co znajdzie się poza nim16. 

Natura archiwum jest wysoce polityczna oraz skonstruowana, inaczej mówiąc, 
świadoma swojej roli. W wizji M. Foucaulta staje się ono narzędziem władzy, jed-
ną z instytucji nadzoru, gwarantem istniejącego status quo. Myśl ta obecna jest 
także w refleksji J. Derridy. W Gorączce archiwum pisał on: „Nie istnieje władza 
polityczna bez kontroli nad archiwum, o ile nie nad samą pamięcią. Skuteczną de-
mokratyzację mierzy się zawsze według istotnego kryterium, czyli udziału w ar-
chiwum i dostępu do niego, do jego budowy oraz interpretacji”17. 

Z tej perspektywy społeczna rola archiwum wydaje się mocno dwuznaczna, 
podobnie zresztą jak jego relacja z badaniem historycznym18. W wielu swoich 

14 Zob. M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, tłum. M. Ko-
walska, Warszawa 1998.

15 M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 1977, s. 161–167. 
16 J. Derrida, Gorączka archiwum. Impresja freudowska, tłum. J. Momro, Warszawa 2016, s. 10–11. 

Szerzej na ten temat zob. P. Sadzik, Czy można mówić o tym, o czym mówić nie można? Analiza 
kategorii archiwum jako figury władzy w pismach Michela Foucaulta, „Praktyka Teoretyczna” 2014, 
nr 11, s. 196–219.

17 J. Derrida, Gorączka…, s. 13. 
18 Na podobną dwuznaczność, analizując koncepcję J. Derridy, wskazał J. Momro: „Archiwum 

jest bardziej pojęciem (w znaczeniu wyobrażenia) niż ideą, za którą szłaby pewna episte-
mologiczna kalkulacja. Co wyobrażamy sobie, kiedy myślimy o  archiwum? Nieskończony 
szereg dokumentów, uporządkowany wzór pamięci, bezkresną liczbę świadectw ludzkiej 
aktywności. A  jednak za tym pozytywnym aspektem archiwum, w  którym chcielibyśmy 
pomieścić wszystko, to znaczy całą historię, kryje się nieredukowalny aspekt przemocy, 
dotyczącej tego, że archiwum jest nie tylko nazwą fantazmatu wspólnotowej pamięci i ko-
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pracach M. Foucault z jednej strony krytykował archiwum jako figurę władzy, 
z drugiej starał się przełamać ograniczenia systemu, upominając się o los wy-
kluczonych, stygmatyzowanych, skazanych na historyczny niebyt. Zdaniem 
komentatorów jego myśli ta ambiwalencja wyrasta z samej kategorii archiwum. 
„Dyskurs u Foucaulta nie przestał bowiem nigdy pełnić również funkcji pozy-
tywnych. Władza starająca się usunąć, wymazać, unicestwić »niegodziwców«, 
by tego dokonać, musi włączyć ich w  swoją sieć oddziaływań, a  zatem musi 
wprowadzić do swego archiwum odciski istnienia, ślad oporu wobec samej sie-
bie”19. W tym znaczeniu w koncepcji M. Foucaulta archiwum pełni zarówno rolę 
miejsca opresji, jak i oporu. Jak napisał bowiem w Historii seksualności, „tam, 
gdzie jest władza, istnieje też opór”20. Samemu studiując archiwa, starał się eks-
ploatować jego marginesy, jak we wspomnianej Historii seksualności czy w Nad-
zorować i karać. Narodziny więzienia wydobywał z niepamięci postaci uciśnione, 
swoiste „ofiary dyskursu”. Dowodził, że za archiwalnym śladem „nieuchronnie 
stoi konkretne życie stłamszone przez władzę i  to ono właśnie, a nie analiza 
mechanizmów jego represji, winno stanowić podstawę działań podejmowanych 
wobec archiwum”21. Jak trafnie zauważyła Maria Solarska, jedna z  badaczek 
wizji przeszłości francuskiego myśliciela, „historia realizująca wymiar krytycz-
ny zmierza do określenia miejsc, w których możliwy jest opór wobec rzeczywi-
stości postrzeganej jako niedoskonała, niespełniająca oczekiwań”22. W prakty-
ce spełnia się ona w dwóch postulatach: we wskazaniu potencjalności innego 
świata, opisując możliwości światów alternatywnych, oraz właśnie w wezwaniu 
do buntu, rewolucji światopoglądowej mającej za cel radykalną zmianę dotych-
czasowego obrazu przeszłości. W ten sposób jej zwolennicy próbują przełamać 
swoisty „dyktat archiwum” i jego sprawczą moc.

Nieprzypadkowo też francuski myśliciel stał się obecnie ideowym patronem 
tych wszystkich koncepcji, które silnie eksponują tożsamościowy czy emancy-

munikacji, ale również oznaką panowania i gwałtu na zbiorowości. Jeśli istnieje archiwum, 
istnieje również władza, która decyduje o  tym, co może się w  nim pojawić, a  co zostaje 
z  niego wykluczone, albo na odwrót: decyduje o  tym, jakie świadectwa spoczną w  archi-
wum i zostaną skazane na zapomnienie”, zob. idem, Derrida w archiwum. Widma genetyczne, 
„Czas Kultury” 2013, nr 2, s. 94. 

19 P. Sadzik, op.cit., s. 202. 
20 M. Foucault, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, Gdańsk 2010, s. 86.
21 P. Sadzik, op.cit., s. 210. 
22 M. Solarska, S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet, Poznań 2011, s. 58. Zob. także: 

eadem, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszo-
ści i projekt przyszłości, Poznań 2006.
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pacyjny wymiar historii23. Wychodząc od krytyki historii jako dyskursu władzy, 
dyskursu zobowiązań, poprzez które władza podporządkowuje, ich autorzy sami 
ulegają presji ideologicznej. Dowodzą, że nie ma historii niewinnej, obiektywnej, 
nieuwikłanej w relacje władza – wiedza24.

IV. Archiwum w sieci pamięci i niepamięci 

W studiach nad pamięcią kategoria archiwum zwykle umieszczana jest w kon-
tekście procesów pamiętania i zapominania. Jak podkreśliła niemiecka badaczka 
Aleida Assmann, której koncepcji chciałbym się bliżej przyjrzeć, to zapominanie 
jest czymś naturalnym, pamiętanie zaś ma charakter wyjątkowy, „wymaga spe-
cjalnych i kosztownych zabezpieczeń. Te zaś przyjmują kształt instytucji kultu-
ry”25. 

Oba te procesy mają swój wymiar aktywny oraz bierny i są częścią zjawisk 
dokonujących się w ramach pamięci kulturowej. Zapominanie może być aktem 
celowym, niekiedy wiązać się nawet z destrukcyjną przemocą, ale także może 
odnosić się do niezamierzonych czynności związanych z zaniedbaniem. W przy-
padku pamiętania jest podobnie. A. Assmann wyróżniła w związku z tym „ak-
tywną pamięć funkcjonalną, która zachowuje przeszłość jako teraźniejszość 
w formie kanonu, oraz bierną pamięć magazynującą, która ocala minioną prze-
szłość w  formie archiwum”26. Nawiązując do kategorii wprowadzonych przez 
znakomitego szwajcarskiego historyka kultury Jakoba Burckhardta, który po-
dzielił pozostałości minionych epok na „przekazy” (tworzone z myślą o potom-
ności) i „ślady” (niezamierzone świadectwa), niemiecka badaczka dowodzi, że 
pamięć kulturowa zawiera w sobie dwa rodzaje/typy pozostałości po przeszło-
ści. Te, które adresowane są do potomności, np. w postaci dzieł sztuki, i które 
dzięki praktykom społecznym polegającym na ich stałym przypominaniu stają 
się elementem kanonu, oraz te, które pozostają częścią swoistego magazynu 
pozostałości kultury. Są częścią archiwum, „są otwarte na nowe konteksty i in-

23 R.  Stobiecki, Historia jako droga do emancypacji „Sensus Historiae” 2019, nr 1, s.  65–75, 
http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/view/484/491 [dostęp: 
12.10.2022].

24 M. Foucault, Trzeba bronić… op.cit., s. 74. 
25 A. Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, red. naukowa i posłowie M. Saryusz-Wolska, 

Warszawa 2013, s. 75. 
26 Ibidem, s. 76. 

http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/view/484/491
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terpretacje”27. Niejako podsumowując ten wątek, A. Assmann zauważa, że: „pa-
mięć kulturowa bazuje zatem na dwóch oddzielnych funkcjach: przedstawieniu 
wąskiego wyboru świętych tekstów, arcydzieł z dziedziny sztuki lub kluczowych 
wydarzeń historycznych w obrębie pozbawionych początku i końca ram czaso-
wych, oraz magazynowaniu tych dokumentów i obiektów z przeszłości, które co 
prawda nie zasługują na tak zaszczytne miano, ale mimo wszystko uznaje się je 
za wystarczająco istotne lub interesujące, by nie dopuścić do ich zapomnienia. 
Uznanie, częste odtwarzanie oraz nieustanne (publiczne i  jednostkowe) zain-
teresowanie przypisać należy obiektom pracującej pamięci kulturowej, podczas 
gdy wycofanie z dominującej sfery zainteresowań i profesjonalna konserwacja 
charakteryzują pamięć referencyjną. Pełna oddania cześć oraz badawcza cieka-
wość to dwa bieguny, między którymi rozgrywa się dynamika pamięci kulturo-
wej”28. Interesujące mnie archiwum jest zatem formą owej referencyjnej pamię-
ci kulturowej. 

A. Assmann nawiązuje do M. Foucaulta i dowodzi, że jego definicja archi-
wum (przypomnę – „to najpierw prawo tego, co może być powiedziane”), wy-
maga przeformułowania. Jej zdaniem „archiwum jest fundamentem tego, co 
może być w przyszłości powiedziane na temat teraźniejszości, gdy ta stanie się 
już przeszłością” i  dodaje, że „będąc paradygmatyczną instytucją biernej pa-
mięci kulturowej, archiwum jest przeciwieństwem upamiętniającej przestrzeni 
kościelnej: jest świecką, biurokratyczną przestrzenią czystego, przejrzyście zor-
ganizowanego repozytorium”29. 

Podobnie jak przywoływani M. Foucault i J. Derrida, A. Assmann łączy insty-
tucje archiwum z władzą, niuansuje jednak to stanowisko, pisząc o archiwach 
politycznych i historycznych. Podając przykłady akt inkwizycji czy Archiwum 
Stasi, dowodzi, że te pierwsze są ważnymi narzędziami sprawowania władzy, 
te drugie zaś jedynie „magazynują informacje, które nie znajdują już bieżącego 
zastosowania”30. W opinii A. Assmann: „zmagazynowana w archiwum wiedza 
jest nieaktywna. Wprawdzie zgromadzona i dostępna, nie jest jednak poddawa-
na interpretacji, ponieważ to wykraczałoby poza kompetencje archiwisty. Przez 
badanie zawartości archiwum, wydobycie informacji i nadanie im nowych zna-
czeń w nowym kontekście to zadanie dla innych – badaczy lub artystów. Dlate-

27 Ibidem, s. 78. 
28 Ibidem, s. 80. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, s. 82
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go też archiwum można opisać jako przestrzeń na granicy między pamiętaniem 
a  zapominaniem  – jego materiały są zachowane w  stanie gotowości, w  prze-
strzeni zapośredniczonego zapisu (Zwischenspeicher). Przez to też instytucja 
archiwum jest częścią biernego wymiaru pamięci kulturowej, gdyż magazynuje 
materiały w  stanie pośrednim, między »już nie« a  »jeszcze nie«, pozbawione 
swej dotychczasowej egzystencji i oczekujące następnej”31. 

A. Assmann łączy w swojej refleksji metaforyczny i instytucjonalny wymiar 
archiwum. Ciepło pisze o archiwistach, nazywając ich za Margaret Atwood, 
„aniołami stróżami papieru”, którym winniśmy wdzięczność, gdyż „bez nich 
zachowałoby się znacznie mniej przeszłości, niż się ostało”. Dodaje, że „są oni 
tak dalece niepozorni, że pozostają niewidoczni niczym rzeczywiste anioły32.

V. Podsumowanie 

Zaprezentowane wyżej trzy, na poły metaforyczne, idee archiwum wpisują 
interesującą mnie kategorię w do pewnego stopnia autonomiczne, do pewne-
go zaś korespondujące ze sobą, konteksty. Wszyscy autorzy dokonują czegoś, 
co można by nazwać desakralizacją archiwum. Zamiast „świętego miejsca”, 
w  którym zachowały się ślady przeszłości, dostępnego tylko dla wtajemni-
czonych, rysują koncepcje o wymowie bardziej pragmatycznej, odsłaniając 
niekiedy także te często skrywane funkcje archiwum, związane z  jego miej-
scem w  życiu społecznym. P.  Ricoeur ideę archiwum łączy z  epistemologią 
historyczną, pokazuje przede wszystkim naukową jego funkcję. M. Foucault 
dostrzega opresyjną, związaną z władzą, rolę archiwum, zwraca uwagę na jego 
związki z kreowaną przez państwo historią oficjalną. A. Assmann zaś wpisuje 
archiwum w dialektyczną relację między pamięcią a zapomnieniem, postrze-
gając je jako rodzaj mentalnej kotwicy, która zakorzenia nas w przeszłości. 

Mimo upływu czasu, wszystkie zarysowane wyżej idee zachowały w  mniej-
szym lub większym stopniu swoją aktualność. Potencjalnie mogą stać się inspira-
cją do odpowiedzi na pytanie po co nam archiwa? Jak świadczy wiele przykładów, 
nie są już one tylko miejscem przechowywania dokumentów i  ich konserwacji. 
Archiwiści i  historycy przestali być jedynymi aktorami odpowiedzialnymi za 
przechowywanie i  interpretację dokumentów. Na naszych oczach nawiązują się 

31 Ibidem, s. 83. 
32 Ibidem. 
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nowe relacje, archiwa stają się częścią sfery publicznej, instytucje archiwalne ak-
tywnie uczestniczą w debacie dotyczącej dominującego w społeczeństwie obrazu 
przeszłości. 

Zjawisko to najlepiej ilustrują pojawiające się w różnych krajach archiwa spo-
łeczne33.Wymieniam tytułem przykładu L’Association pour l’autobiographie (za-
łożone przez wybitnego badacza dzienników osobistych i autobiografii Philippe’a 
Lejeune’a w 1991 r.); Centre d’archives et de documentation gay et lesbien (nad 
którym praca zaczęła się w 2002 r.) czy też archiwum polskiego Ośrodka „Karta”, 
dokumentujące m.in. represje wobec obywateli polskich na wschodzie, o rodowo-
dzie jeszcze opozycyjnym34.

Owa specjalizacja archiwów, jak podkreśla się w  literaturze, świadczy o po-
trzebie zachowywania pamięci i udostępniania materiałów w celach badawczych 
odrębnych od dotychczasowego przeznaczenia, jakim było pisanie historii oficjal-
nej35. Wymienione archiwa zostały powołane po to, aby udostępniać materiały 
warsztatowe współczesnych pisarzy, po to, aby umocnić pozycję mniejszościo-
wych grup społecznych czy też ocalić od zapomnienia dramaty związane z losem 
represjonowanych przez system totalitarny. 

Zaprezentowane w tekście idee mogą być również inspiracją do wyjścia poza 
metafory archiwum jako: śladu, pamiątki, artefaktu czy dokumentu na rzecz 
opisu materialności i rzeczy. W jakimś stopniu odnoszą się także pośrednio do 
konstruowania praktyk archiwalnych (archiwista wszakże również odciska swo-
je piętno na archiwum), często o wymiarze etycznym. W związku z tym po raz 
kolejny pojawiają się pytania: co podlega archiwizowaniu a co nie? w jaki sposób 
materiał jest selekcjonowany? na czym polega odpowiedzialność archiwisty za 
konstruowanie określonej narracji wokół zbiorów? Z  tej perspektywy ciekawą 
propozycją wydaje się być rozumienie archiwum jako „procesu”, ponieważ pozwa-
la na „myślenie o samej praktyce badawczej oraz o procesie reinterpretowania 
archiwalnych kolekcji”36.

33 Szerzej na ten temat w  odniesieniu do Polski zob. np. Archiwistyka społeczna, red. K.  Ziętal, 
Warszawa 2012; Entuzjaści. Portrety archiwistów społecznych, Warszawa 2021, https://cas.org.
pl/wp-content/uploads/2021/10/CAS_ENTUZJASCI.pdf [dostęp: 12.10.2022] (jest to zbiór 
tekstów nagrodzonych w konkursie „Kim jest archiwista społeczny?”, zorganizowanym przez 
Centrum Archiwistyki Społecznej).

34 Zob. M. Wiśniewska, Archiwum jako miejsce pamięci, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2013, nr 4, 
s. 146–147. 

35 Ph. Artieres, Presentation. Espaces d’archives, „Societes & Representations” 2005, nr 19, s. 5–11. 
Zob. także: M. Wilczak, op.cit., s. 42. 

36 Ibidem, s. 14. 

https://cas.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/CAS_ENTUZJASCI.pdf
https://cas.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/CAS_ENTUZJASCI.pdf
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Nic nie wskazuje na to, aby towarzysząca nam „obsesja archiwum” nagle znik-
nęła. Czas pokaże, czy z  wielorakich działań zmierzających do upamiętnienia 
przeszłości wyłoni się nowy model archiwum, inaczej/ lepiej? odpowiadający na 
wyzwania współczesności. 
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Archival reforms in Ukraine: history, projects, current challenges
ABSTRACT
The aim of the article is to highlight the characteristics and reasons for 
archival reforms in Ukraine in the years 1917–2022. It also analyses 
the challenges and problems faced by Ukrainian archives after Ukraine 
gained independence in 1991, as well as those stemming from the war 
caused by Russia in 2014 and the invasion of February 24, 2022. The 
research method applied is based on scientific criteria, taking into account 
the historical context, consistency and specific research methodology, 
in particular archival heuristics and source criticism. The express focus 
group poll method was also used. Originality of the research lies in the 
reconstruction of the process of reforming the archival sector in Ukraine, 
defining its stages, their characteristics and mutual relations, as well as 
analysing the problems of Ukrainian archives after the Russian invasion. 
The author argues that archival reforms in Ukraine are an integral part of 
the state-building process, and the need for their implementation became 
a reality when Ukraine was liberated from the influence of both the Russian 
Empire and the Soviet Union. The key idea behind all the archival reforms 
(five in 1917–1925 and two in 1991–2022) was to organize the archival 
domain of the independent state, so as to secure and preserve all of its 
archival resources as an integral part of the world archival heritage and 
enable wide access to archival documents. The specificity of reforms as 
applied to archives in modern times, after Ukraine regained independence 
on August 24, 1991, is their permanent, practice-oriented nature. In this 
process, the „archival reform of the 1990s” can be distinguished and the 
archival reform based on the „principle of five I”, created by Anatolii W. 
Khromov. The author concludes that the Russian invasion resulted in 
increased risk for the archival resources and archives of Ukraine, posing 
a threat of irreversible losses, not only of the national Archival Fond of 
Ukraine, but also of the world archival heritage as a whole.
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Reformy archiwalne na Ukrainie: historia, projekty, aktualne wyzwania
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest naświetlenie przyczyn i charakteru reform archiwal-
nych na Ukrainie w latach 1917–2022 oraz przeanalizowanie wyzwań 
i problemów, przed którymi stanęły archiwa ukraińskie po uzyskaniu przez 
Ukrainę niepodległości w 1991 r., a także w rezultacie wojny wywołanej 
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przez Rosję w 2014 r. i inwazji z 24 lutego 2022 r.  Zastosowana me-
toda badawcza opiera się na kryteriach naukowości, z uwzględnieniem 
kontekstu historycznego, spójności oraz specyficznej metodologii ba-
dawczej, w szczególności heurystyce archiwoznawczej i krytyce źródła. 
Wykorzystano również metodę ekspresowego sondażu grupy fokusowej. 
Oryginalność badań polega na rekonstrukcji procesu reformowania sekto-
ra archiwalnego w Ukrainie, określeniu jego etapów, ich charakterystyki 
i wzajemnych relacji, a także analizie problemów archiwów ukraińskich po 
inwazji rosyjskiej. Autorka dowodzi, iż reformy archiwalne na Ukrainie są 
integralną częścią procesu budowy państwa, a potrzeba ich realizacji urze-
czywistniła się w momencie wyzwolenia Ukrainy spod wpływów zarówno 
Imperium Rosyjskiego, jak i Związku Sowieckiego. Kluczową ideą wszyst-
kich reform archiwalnych (pięciu w latach 1917–1925 i dwóch w latach 
1991–2022) była organizacja dziedziny archiwalnej niepodległego pań-
stwa, mająca na celu zabezpieczenie i zachowanie całości jego zasobu ar-
chiwalnego jako integralnej części światowego dziedzictwa archiwalnego 
oraz umożliwienie szerokiego dostępu do zawartej w dokumentach archi-
walnych informacji. Specyfiką działalności reformatorskiej w odniesieniu 
do archiwów w czasach współczesnych, po odzyskaniu przez Ukrainę nie-
podległości 24 sierpnia 1991 r., jest jej trwały, skierowany na praktykę 
charakter. W procesie tym wyróżnić można „reformę archiwalną lat 90. 
XX w.” oraz reformę archiwalną opartą na „zasadzie pięciu I”, której twórcą 
był Anatolij W. Chromow. Autorka konstatuje, że inwazja rosyjska spo-
wodowała dla zasobu archiwalnego i archiwów Ukrainy zwiększenie ry-
zyka poniesienia nieodwracalnych strat, nie tylko w narodowym zasobie 
archiwalnym Ukrainy, ale także światowym dziedzictwie archiwalnym jako 
całości.

w ukrainie, 
narodowy zasób 
archiwalny Ukrainy, 
reformy archiwalne

Вступ

Стан архівної справи як «галузі життєдіяльності суспільства, що охоплює 
наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання 
діяльності юридичних і  фізичних осіб, пов’язані із нагромадженням, 
обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей, 
що в  них містяться»1 відображає ставлення держави до історичної пам’яті, 
акумульованої в  архівних документах, та усвідомлення місця національної 
архівної спадщини в  документальному надбанні світової культури. 
В Україні особливості розвитку архівної справи України зумовлені тривалим 
перебуванням у  складі Російської імперії та Радянського Союзу. Перша 
з  них полягає у  тому, що в  часи відновлення державної незалежності серед 
актуальних проблем державотворення поставало питання про впорядкування 
архівної справи, забезпечення належного зберігання архівних документів та 

1 Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України. Відомості Верховної 
Ради України. 1994. № 15. C. 86.
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наближення їх до користувачів. Такі спроби реорганізації архівів в історіографії 
архівознавства дістали назву «архівні реформи»2 у  розумінні комплексу 
заходів, запроваджуваних на заміну старих з метою упорядкування на нових 
засадах діяльності архівів та праці архівістів. Кілька поколінь українських 
архівістів вдавалися до проведення архівної реформи, результатом якої мало 
стати запровадження оптимальної моделі організації архівної справи. Спроби 
цивілізованого упорядкування діяльності українських архівів відбувалися 
в  час національного державотворення і  супроводжувалися доланням 
викликів, спричинених як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками.

Мета цієї статті полягає у висвітленні історії та особливостей проведення 
архівних реформ в Україні впродовж 1917–1991 рр., а також в аналізі викликів 
і  проблемних питань, які поставали перед українськими архівами після 
відновлення державної незалежності України в 1991 році та через розв’язану 
Росією 2014 році гібридну війну проти України та широкомасштабне вторгнення 
24  лютого 2022 року. Предметом дослідження є архівна система України в  її 
розвитку та трансформаціях впродовж пікових періодів державного розвитку. 
Аналіз сутності процесу реформування спирається на фундаментальні 
принципи всебічності, об’єктивності, історизму і відповідні загальнонаукові 
та спеціально-наукові методи, зокрема методи наукової евристики, критики 
джерел тощо. З метою аналізу суспільної думки про виклики, які постали 
перед архівною службою України та доцільності проведення реформи під 
час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, 1–10 листопада 2022 року 
було проведено анонімне експрес-опитування серед фокус-групи (100  осіб) 
студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(58  осіб), Національного авіаційного університету (21  осіб), Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького (16 осіб), Київського 
національного університету культури та мистецтв (5  осіб). Особливість 
складу фокус-групи полягала в тому, що ці студенти вивчали архівознавство. 
100% опитаних назвали найбільшим викликом сучасності для українських 
архівів війну («можливе руйнування архівів і  знищення документів в  них, 
мародерство з боку агресора», «війна з Росією принесла вже немалу руйнацію 
архівній системі», «щоб архіви не потрапили до рук окупантів», «логічно, 
перш за все, вижити; як архівний фонд особливо на окупованих територіях 
України, перенести фонди у безпечні місця та не втратити сам матеріал який 

2 Матяш І. Проєкти архівної реформи: основні положення та спроби втілення. Архіви України. 
2008. № 1/2. С. 22–38.
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зберігається», «зберегти фонди від руйнування та крадіжок з  окупованих 
територій»), 92% опитаних погодилися з  необхідністю проведення архівної 
реформи навіть під час війни («архівна реформа в  Україні потрібна вже 
досить давно, за теперішніх умов її не можна відкладати», «для проведення 
реформи необхідно розуміти, що архіви є складовою національної безпеки», 
«архіви – це національний інформаційний ресурс, саме тому його потрібно 
негайно реформувати»), 86 % опитаних визначили сутність архівної реформи 
як цифровізацію архівів, розроблення правового забезпечення цього процесу 
та розширення доступу до архівної інформації («критично необхідна реформа 
з цифровізації фондів та комп’ютеризації архівів», «для посилення архівної 
системи у  разі хакерських атак з  боку Росії», «аби зберегти найцінніші 
документи з архівів, їх потрібно зацифрувати, та (або) заховати в надійному 
місці, аби їх не могла забрати або використати на свою користь влада Росії, 
це потрібно для збереження спадщини та правдивої історії України»), 
75% окреслили проблеми архівної справи початку 1990-х років, як потребу 
подолати радянський спадок, розсекретити архівні фонди, засекречені за 
радянського часу, розширити доступ до документів, свідомо фальсифікованих 
радянськими науковцями («після відновлення незалежності перед архівами 
постала одна проблема, документи та цінні папери тлумачились на російський 
лад, тому зараз важко зрозуміти де справжня Українська історія, а де вигадка», 
«у часи СРСР в  архівах зберігалося лише ідеологічно правильне та вигідне 
державі», «привласнення Росією українських документів після розвалу 
СРСР»). Отримані відповіді загалом корелювали з висновками науковців, які 
займаються питаннями реформування архівної галузі та авторки цієї статті, 
з  1994 року на професійному рівні залученої до розвитку архівної справи 
в Україні. 

Історіографія та джерела дослідження проблеми архівних 
реформ в Україні

В історіографії архівознавства проблема архівної реформи та аналіз 
викликів, які доводилося долати українським архівістам під час переломних 
періодів національної історії, знайшли відображення як в  індивідуальних 
монографіях і статтях, так і в синтетичних працях та навчальній літературі. 
Найбільша кількість таких праць вийшла в Україні, але можна констатувати 
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науковий інтерес до окресленої проблеми й закордонних дослідників. Через те 
є підстави виокремити український і закордонний комплекс в цьому сегменті 
історіографії архівознавства. 

Перші наукові оцінки потреби проведення архівної реформи з’явилися 
в  Україні3 під час Української революції 1917–1921 років. На потребу 
упорядкування діяльності архівів без деталізації засад архівної реформи одним 
із перших вказав у  науковій публікації «Сучасне українське архівознавство» 
керівник Бібліотечно-архівного відділу Міністерства народної освіти (далі – 
МНО) Української Народної Республіки (далі – УНР) Олександр Грушевський. Він 
не лише порушив питання про належну організацію роботи архівів, а й звернув 
увагу на мізерну оплату праці архівістів, яка перетворює її на «подвижництво» 
і «добровільне відречення вчених від ліпше оплачуваної праці для наукових 
завдань»4. Отже, О. Грушевський назвав людиноцентричність, тобто увагу до 
потреб архівіста і користувача, науковця обов’язковим елементом реформи. 
Водночас він наголосив на важливості державної опіки над регіональними 
архівами та вивчення досвіду архівних реформ за кордоном. 

Не відкидав вплив на формування концепції архівної реформи в  Україні 
«західних архівістів» також історик-архівіст, директор Центрального архіву 
давніх актів (далі – ЦАДА) у  Києві Віктор Романовський. У його підручнику 
«Нариси з  архівознавства: Історія архівної справи на Україні та принципи 
порядкування в архівах» (1927)5, цим питанням присвячено окремий розділ. 
Ключовими принципами архівної реформи він вважав об’єднання управління 
архівами в  одному відомстві «зі спеціальними функціями» (Архівного 
управління), встановлення державної власності на архівні документи та 
концентрацію архівів, створення системи архівних установ (центральних: 
Центральний архів революції (далі – ЦАР) і  Центральний історичний архів 
у  Харкові, Центральний історичний архів і  ЦАДА у  Києві та регіональних: 
у  Харкові, Чернігові, Полтаві, Дніпропетровську та Одесі)6. Заувага про 
західний вплив на формування основних принципів української архівної 

3 Українська Народна Республіка (1917, 7 листопада  – 1918, 29 квітня; 1918, 14 грудня  – 1920, 
12  листопада, відтоді уряд перебував у вигнанні), Українська Держава (1918, 29 квітня  – 
14  грудня), Українська Соціалістична Радянська Республіка  / Українська Радянська 
Соціалістична Республіка (1919–1991), Україна (від 24 серпня 1991 р.)

4 Грушевський О.С. Сучасне українське архівознавство. Україна. 1918. Кн. 1/2. С. 81–82.
5 Романовський В. Нариси з архівознавства: Історія архівної справи на Україні та принципи 

порядкування в архівах. Харків: ЦАУ, 1927. С. 126–130. 
6 Ibidem. С. 118. 
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реформи була доволі сміливою для часу перебування України в  складі 
Радянського Союзу. 

Заперечення здобутків архівістики доби Української революції 1917–1921 
років та ефективності проведених реформ стало знаковим у  радянській 
історіографії архівознавства. На спроби Архівно-бібліотечного відділу 
МНО щодо проведення архівної реформи вказав, щоправда, Петро Білик7, 
протиставивши їм централізацію архівів шляхом створення Єдиного 
державного архівного фонду (далі – ЄДАФ) як основу реформи. Втім 
опубліковані в  статті пояснювальна записка та план загальної архівної 
реформи з  фонду Народного комісаріату освіти (далі  – НКО) УСРР у  ЦАР 
демонстрували, що в  основі архівної реформи УРСР були концепції доби 
незалежних українських урядів. Згодом в архівознавчих працях радянської 
доби ці питання не порушувалися, або подавалися в негативній конотації, 
тоді як здобутки радянської архівістики щодо пошуків оптимальної моделі 
організації архівної справи активно популяризувалися. Ця концепція 
знайшла відображення в курсі лекцій з архівного законодавства інспектора-
інструктора ЦАУ російського походження Василя Нікітіна8. Автор вказував 
на такі переваги радянської архівної реформи як централізація архівів  – 
створення ЄДАФ СРСР; формування системи архівних установ (Головного 
архівного управління (далі – ГАУ) і  центральних та регіональних архівів); 
встановлення права ГАУ на контроль за знищенням архівних документів. 
В  історичному нарисі не було згадок про проєкти архівної реформи 
незалежних українських урядів. До відновлення державної незалежності 
України у  висвітленні історії архівної справи, яка подавалася в  контексті 
марксистської схеми історичного розвитку суспільства, домінувала 
ідеологічна складова. З подібних позицій висвітлював розвиток української 
архівістики керівник ГАУ при Раді Міністрів УРСР Олександр Мітюков9. 
В офіційних публікаціях альтернативні радянській системі проєкти архівної 
реформи не розглядалися. На сторінках єдиного галузевого періодичного 

7 Білик П. До історії архівного будівництва УСРР. Архів Радянської України. 1933. № 7/8. С. 157–171.
8 Нікітін В.К. Архівне законодавство в  СРСР і постановка архівної справи в  УСРР: Лекція 

II. Харків  – Одеса: ДВУ Рад. школа, 1931. 21 с.; idem. За здорову більшовицьку критику та 
самокритику в архівознавстві. Архів Радянської України. 1933. № 7/8. С. 220–225.

9 Мітюков О.Г. Архівне будівництво на Україні в перші роки радянської влади. Архіви України. 
1973. № 4. С.  11–20; idem. Радянське архівне будівництво на Україні, 1917–1973  рр. Київ: Наук. 
думка, 1975.
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видання «Архіви України», заснованого 1947 року як науково-інформаційний 
бюлетень, такі питання теж не порушувалися10.  

Після відновлення державної незалежності України питання архівної 
реформи набули особливої актуальності через необхідність реформування 
радянської системи архівних установ і  стали предметом спеціального 
вивчення. Аналізу особливостей архівних реформ за доби УНР (обох періодів) 
та Української Держави, а також постатям її натхненників було присвячено 
дослідження Ірини Матяш, Наталії Московченко, Костянтина Новохатського, 
Георгія Папакіна, Людмили Приходько та інших11; в  археографічному 
щорічнику «Пам’ятки» та історичному науковому і  літературному журналі 
«Пам’ять століть» публікувалися добірки архівних документів, що відображали 
зміст реформ того часу12; тематичні публікації з’явилися в науково-довідкових 
виданнях та навчальних посібниках13. Важливим моментом наголошеним 

10 Батюк А.А., Бутич М.І. «Архіви України»: Бібліографічний покажчик змісту, 1947–1970  рр. 
Київ, 1999. 188 с. (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки, вип. 3); 
Архіви України: сист. покажч. 1971–1987 рр. / Відп. ред. В.М.Волковинський; упор. Л.М.Васько 
та ін. Київ, 1988. 195 с.; Анотований покажчик публікацій журналу «Архіви України» за 1988–
1995 рр. / Укл. Н.П.Павловська. Київ, 1997.

11 Матяш І.Б. Перший голова Бібліотечно-архівного відділу (до 120-ліття від дня народження 
О.С.  Грушевського). Студії з арх. справи та документознавства. 1997. Т. 2. С.  104–110; 
eadem. Архівна наука і освіта в  Україні 1920–1930-х років. Київ, 2000. 592 с.; Московченко 
Н. Правові засади розвитку архівної справи в  Україні (1919–1932  рр.). Cтудії з архівної 
справи та документознавства. 2004. Т. 11. С.  5–13; Приходько Л. Олександр Грушевський 
і становлення української національної науки на початку ХХ ст. Студії з архівної справи 
та документознавства. 2004. Т.  12. С.  206–216; Московченко Н. Олександр Сергійович 
Грушевський – історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог: автореф. дис. 
канд. істор. наук. Київ, 2005. 19 с.; idem. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної 
справи в Україні. Архіви України. 2007. № 1–3. С. 79–85; idem. Архівне законодавство України 
(1991–2001). Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий зб. наук. праць: 
Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. Київ, 2002. Вип. 5. С. 67–68; Березанська 
І. Розвиток архівної справи в період Української революції (1917–1920 рр.). Society. Document. 
Communication. 2022. T. 15. C. 247–265.

12 Матяш І.Б. Маловідомі сторінки історії архівної справи мовою документів. Пам’ять століть. 
1998. № 6 (15). С. 54–65; Статут Українського національного архіву. Пам’ятки. 1998. Т. 1. С. 67–
70; Законопроєкт і пояснювальна записка Архівного управління про заснування Українського 
головного архіву в м. Києві. Ibidem. С. 102–103; Проєкт статуту Українського головного архіву, 
розроблений архівним управлінням. Ibidem. С. 103–104; Проєкти законодавчих актів РНК УСРР 
з організації архівної справи в Україні. Ibidem. С. 115–119.

13 Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України  / Редкол.: 
Я.С. Калакура (гол. ред.) та ін. Київ, 1998; Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. 
І.Б. Матяш та К.І. Климової. Київ: ВД “КМ Академія”, 2002; Українська архівна енциклопедія / 
Редколегія: І.Б. Матяш (голова) та ін. Київ, 2008.
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у  статті Н.  Московченко, присвяченій аналізу архівного законодавства 
в  Радянській Україні, була помічена В.  Романовським особливість, 
заперечувана в радянському архівознавстві: в основі архівної реформи в УРСР 
були теоретичні напрацювання О.  Грушевського, Івана Каманіна, Вадима 
Модзалевського та європейський досвід14. Історичні аспекти архівної реформи 
і питання реорганізації архівної справи в нових умовах розглядалися під час 
архівознавчих конференцій у Києві в 1995–1997 рр., що набули систематичності 
зі створенням Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства (далі – УНДІАСД)15. 

Детальний аналіз правових проблем архівної справи в  Україні впродовж 
15 років провів заступник голови Державного комітету архівів (далі  – 
Держкомархів) України К. Новохатський, актуалізувавши обговорення засад 
архівної реформи. Добре розуміючи як багатолітній представник українського 
архівного топменеджменту (працював з 1972 року) ситуацію в архівній службі 
України «зсередини», він указав на об’єктивні чинники, які гальмували 
розвиток архівістики в нових умовах: «економічна нестабільність, злам сталих 
державних, господарських, ідеологічних структур, що супроводжувався 
перманентною кадровою чехардою», «згортання і  без того мізерного 
фінансування, і  як наслідок, припинення програми архівного будівництва, 
скорочення штатної чисельності архівістів, зниження їхнього життєвого 
рівня», нестача кадрів16. Усвідомлення суспільством діяльності архівів як 
складової частини націєтворення, на його думку, зумовлював підвищений 
попит на архівну інформацію, доступ до якої раніше був обмежений, та потребу 
повноцінного правового забезпечення діяльності архівів. У своїй діяльності  

14 Московченко Н. Правові засади розвитку архівної справи в Україні… С. 3.
15 Лозицький В.С. Управління архівною справою в Україні: історія, проблеми, перспективи. 

Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повід. наук. конф. 15–
16  березня 1995 р. Київ, 1996. С. 3–11; Папакін Г.В. Павло Скоропадський та архівна справа 
в Українській державі 1918 р. – до постановки проблеми. Українське архівознавство: історія, 
сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукраїнської конф. (19–20 листопада 1996 р.): 
У 2 ч. Ч. 1. Київ, 1997. С. 118–124; Коваль О.М. В.Л. Модзалевський і архівна реформа в Україні 
(1918–1920 рр.). Ibidem. С. 153–259; Калакура Я.С. Національні історико-архівні традиції як 
чинник українського державотворення 1917–1921 рр. Архівна та бібліотечна справа в Україні 
доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): Зб. наук. праць. Київ, 1998. С. 5–11; Матяш І.Б. Основні 
проблеми архівного будівництва доби визвольних змагань. Ibidem. С. 11–25; Білокінь С.І. 
Архівіст Володимир Міяковський. Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних 
змагань (1917–1921 рр.). Ibidem. С. 213–222.

16 Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні. Архіви 
України. 2007. № 1–3. С. 79–80.
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К.  Новохатський долучився не лише до наукового осмислення проблеми 
архівної реформи, але й до практичного формування архівного законодавства. 

Навколо цієї проблеми на сторінках архівних видань, в  мережі Інтернет 
та під час наукових конференцій точилися дискусії як архівістів, так 
і  користувачів архівної інформації. Контрапунктами таких дискусій стали 
Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року17, ухвалення 13 січня 2011 року Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»18, вимоги громадянського 
суспільства під час Революції Гідності 2013–2014 рр., схвалення Кабінетом 
Міністрів України (далі – КМУ) 1 квітня 2014 року «Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»19 та 
початок системних реформ державного рівня.

Науковий інтерес має зокрема стаття тодішнього директора Центрального 
державного архіву закордонної україніки Владислава Берковського20, 
в  якій автор розмірковував про сутність державної політики у  сфері 
архівної справи як складової загальнодержавної політики модернізації 
управління суспільним розвитком і  наголосив на необхідності «стабільної, 
організованої й  цілеспрямованої» діяльності органів державної влади щодо 
розвитку діловодства та архівної справи в  Україні21. В.  Берковський слушно 
виокремив дві невіддільні складові державної політики у  сфері архівної 
справи (розвиток архівів і  управління процесами документотворення) 
та важливість пристосування обох сфер до вимог Європейського Союзу 
з  огляду на проголошений Україною курс на євроінтеграцію. Через те для 
подальшого реформування архівної справи в  статті окреслено основні 
завдання, які насамперед включають організацію широкого доступу до 
урядової документації та розсекречення архівної інформації, зокрема, 
документів радянських спецслужб. На момент виходу статті В. Берковського 
вже було ухвалено Закон України «Про доступ до публічної інформації», 

17 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010#Text, доступ: 14.11. 2022.

18 Про доступ до публічної інформації: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2011. 
№ 32. С. 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text, доступ: 14.11. 2022.

19 Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні: Постанова КМУ від 01.04.2014 № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-
2014-%D1%80#Text, доступ: 14.11. 2022.

20 Берковський В.Г. Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері. Архіви 
України. 2012. Вип. 5. С. 5–16.

21 Ibidem. С. 9.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
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для його реалізації робилися перші кроки. Впроваджувана як норма закону 
доступність архівів мала революційне значення і була предметом широкого 
суспільного і  наукового обговорення. Помітною подією в  цій сфері стала, 
наприклад, Міжнародна конференція “Доступ до архівів як частина права на 
інформацію”, проведена проєктом Ради Європи «Зміцнення свободи медіа та 
створення системи Суспільного мовлення в Україні» і Центром демократії та 
верховенства права 15 листопада 2017 року. Учасники конференції дискутували 
про «відсутність уваги з боку держави до архівної сфери, низьку оплату праці, 
відсутність системного зацифрування копій архівних документів, нестачу 
приміщень, високу вартість копіювання та радянську основу самої структури 
системи архівних установ»22. Ключовим висновком конференції стала 
констатація необхідності подальшого реформування архівного законодавства 
для забезпечення вільного доступу користувачів до архівної інформації. 

Серед сучасних українських авторів питаннями реформування архівної 
справи найактивніше займаються Голова Державної архівної служби України 
(далі – ДАСУ) Анатолій Хромов та директор ЦДАВО України Лариса Левченко. 
В статтях, численних інтерв’ю, публічних виступах та інтернет-дописах вони 
висловлюють своє бачення шляхів оновлення архівної системи України. 
Зокрема, в  спільній програмній статті «Національні архівні інформаційні 
ресурси: правові засади реформування архівної справи»23 автори обґрунтували 
засади кардинальної модернізації архівної системи з урахуванням ключового 
пріоритету ДАСУ – цифровізації всіх процесів архівної справи та діловодства. 
З цієї позиції в статті задекларовано потребу розроблення законопроєкту «Про 
Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та 
архівами» і запровадження нових базових понять «архівний інформаційний 
ресурс» та «Національні архівні інформаційні ресурси». 

Сутність законопроєкту Л. Левченко і А. Хромов представили у спільному 
виступі на науково-практичній конференції «Архівістика: теорія, методика, 
практика», що відбулася в м. Кам’янець-Подільський 22–23 квітня 2021 року24. 

22 Розкладай І. Архівна реформа: змінити не можна залишити. URL: https://zn.ua/ukr/HISTORY/
arhivna-reforma-zminiti-ne-mozhna-zalishiti-334040_.html, доступ: 14.11.2022.

23 Левченко Л., Попова Л., Хромов А. Національні архівні інформаційні ресурси: правові засади 
реформування архівної справи. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2021. Вип. 1 (93). С. 249–263. 

24 Левченко Л.Л., Хромов А.В. Реформування архівної системи України: минуле і  майбутнє 
(архівознавчий, історичний та правовий аспекти). Архівістика: теорія, методика, практика: 
матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2021  р., 
м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: ТОВ  Друкарня «Рута», 2021. С. 113–120.

https://zn.ua/ukr/HISTORY/arhivna-reforma-zminiti-ne-mozhna-zalishiti-334040_.html
https://zn.ua/ukr/HISTORY/arhivna-reforma-zminiti-ne-mozhna-zalishiti-334040_.html
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Потребу проведення архівної реформи вони обґрунтували запровадженням 
нового адміністративно-територіального устрою як результату 
адміністративної реформи та «вкрай незадовільною ситуацією» в  середині 
архівної системи25. Причину такої ситуації автори вбачали у  відсутності 
у  ДАСУ як державного органу інструментів впливу (окрім методичного 
керівництва) на регіональні архівні установи. З метою кардинального 
реформування архівної системи пропонувалося створення Єдиної державної 
системи управління Національними архівними інформаційними ресурсами, 
документацією й  архівами, якою б  керував КМУ, а  відповідний державний 
орган здійснював формування та реалізацію державної політики у цій сфері. 
Викладені у доповіді ідеї було сформульовано в проєкті Закону України «Про 
Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та 
архівами», однак подальші кроки щодо його реалізації були загальмовані 
через широкомасштабне вторгнення російського війська в Україну 24 лютого 
2022 року. 

У закордонних виданнях публікації про архівні реформи в  Україні 
зазвичай спеціально не розглядалися, однак згадки про проблемні питання 
та невідкладні завдання української архівістики містили тематичні або 
загальні публікації. Особливість таких публікацій, наприклад, у  польських 
профільних виданнях, полягає в тому, що їхніми авторами або співавторами 
були/є українці26. В контексті аналізованої проблеми привертає увагу стаття 
Л. Левченко в  познанському часописі «Przegląd Archiwalno-Historyczny»27. 
Дослідниця вказала на залежність реформ у  системі архівних установ 
радянської України від рішень керівних органів комуністичної партії та 
«еволюції поглядів на роль і місце архівів у суспільстві»28. В розвитку архівної 
справи в  УРСР у  1917–1960 роках Л.  Левченко виокремила чотири періоди, 
називаючи 1917–1921 роки періодом розроблення реформ, а 1921–1928 роки – 
формування органів управління архівами. Це твердження є дискусійним, 

25 Ibidem. С. 113. 
26 Levchenko, L. The archival branch of Ukraine from 1917 to 1960: Structural and management reforms. 

„Przegląd Archiwalno-Historyczny” 2020. T. 7. S. 171–204; Matiasz, I., Wołkotrub, H. Dziesięciolecie 
działalności Ukraińskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Archiwistyki i  Dokumentoznawstwa. 
„Archeion” 2005. T. 108. S. 321–332; eadem. Archiwistyka na Ukrainie: nowy etap rozwoju. Ibidem. 
2003. T. 106. S. 183–190; Nowochacki, K. Narodowe zasoby archiwalne i archiwa Ukrainy. „Archiwista 
Polski” 1996. Z. 3. S. 41–44.

27 Levchenko L. The archival branch of Ukraine from 1917 to 1960: structural and management reforms. 
„Przegląd Archiwalno-Historyczny” 2020. T. 7. S. 171–205.

28 Ibidem. S. 171. 
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оскільки проєкти реформ розроблялися в час українського державотворення, 
а після 1921 року органи управління архівами формувалися вже в підрадянській 
Україні, хоч і  з використанням ідей попередників. Видається важливим, що 
авторка вкотре наголосила на активній реформаторській діяльності архівістів 
доби Української революції 1917–1921 років і вказала на її вплив на формування 
національної архівної свідомості. 

Найновіша публікація у  польській науковій періодиці люблінського 
науковця і архівіста Даріуша Магієра у співавторстві з харківським істориком 
Сергієм Посоховим у науковому щорічнику Інституту історії та міжнародних 
відносин при Природничо-гуманітарному університеті в  Сідльце „Historia 
i Świat”29 присвячена змінам у житті архівістів, пов’язаних з відображенням 
упливу світових тенденцій, зокрема, «машинізації» і  цифровізації, на 
діяльність польських архівістів на межі XX–XXI  ст. Професор Магієр робить 
важливі висновки на підставі проведеного ним анкетування у  польських 
архівах у  2017–2018 роках щодо незворотності застосування новітніх 
технологій в  архівній справі та вплив цифровізації на спосіб мислення 
і діяльності архівістів. Цікавими для усвідомлення змін у свідомості архівістів 
було б  повторне опитування для перевірки висновків п’ятирічної давнини. 
У контексті цієї проблеми автори вдалися до оцінки ситуації в архівній справі 
в  Україні, переважно на підставі аналізу завдань, окреслених у  Стратегії 
розвитку архівної справи на період до 2025 року та публікацій сучасних 
українських дослідників. Комп’ютеризація архівів при цьому розглядається як 
виклик через потребу істотних змін у компетенціях архівістів30. Слід згадати, 
що питання комп’ютеризації архівів для українських архівістів також не нове: 
підготовлені колективом авторів під керівництвом проф. Любові Дубровіної 31 
“Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи в Україні (1996–
1998)” склали методичне підґрунтя розробок у сфері інформатизації архівної 
справи. Після створення в  Держкомархіві України Центру інформаційних 
технологій i  відкриття галузевого вебпорталу (2000) оновлення технологій, 
цифровізація архівів стали нормою в організації роботи українських архівів. 
Темпи діяльності щодо цифровізації архівів навіть під час розпочатої РФ 

29 Magier D., Posokhov S. Crossing the Rubicon in archival sciences. Redefining the scope of state 
archivistsin the 21st century Poland (with Ukrainian reflection), „Historia i Świat”. T. 11. S. 291–309.

30 Ibidem. C. 302.
31 Боряк Г. Информатизация архивного дела в  Украине: Опыт, проблемы и перспективы. 

Архивы в новом веке: Стратегические вопросы автоматизации архивов: Междун. конф. стран 
Центральной и Восточной Европы «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata». Варшава, 2001. С. 76–82.
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війни проти України надзвичайно високі. Від початку російського вторгнення 
24 лютого 2022 року читальні зали були зачинені, але завдяки системній 
цифровізації дослідники мають можливість доступу до архівної інформації. 
Очевидно, цифровізація вимагає розширення компетенції, запровадження 
нових спеціальностей, а не кардинальної їх зміни. Отже, можна лише 
підтримати висловлену авторами пропозицію про надання вищим 
навчальним закладам можливості «підготовки архівістів за визначеною 
спеціальністю (технічні навчальні заклади з ухилом на комп’ютерні технології, 
гуманітарні – з  акцентом на традиційних функціях архівіста, на проблемах 
джерелознавства вивчення історичної пам’яті тощо), а  також створення 
системи архівної післядипломної освіти, що дозволило б  архівам отримати 
відсутніх спеціалістів»32. Водночас полемічними видаються твердження щодо 
низького рівня заробітної плати в архівах через переважно жіночий кадровий 
склад чи соціальну ізольованість архівів і  відсутність інтересу до них ЗМІ. 
Попри те, що ці твердження ґрунтуються на публікаціях інших авторів33 варто 
наголосити на орієнтованості українських архівів на діалог з громадянським 
суспільством, відкритість для преси, запровадження інтернет-проєктів, 
організації широкої виставкової роботи (насамперед онлайн виставок) для 
популяризації діяльності архівів та надання користувачам копій архівних 
документів для проведення таких виставок на інших майданчиках. Ці моменти 
відображені також у задекларованих у Стратегії планах реорганізації галузі. 
Проте у статті спеціально не аналізуються питання архівної реформи. 

Публікації з окремих питань розвитку архівної справи в Україні (архівного 
законодавства, діяльності УНДІАСД, архівної україніки тощо) з’являлися 
також у науковому фаховому часописі «Archejon» та часописі Спілки польських 
архівістів «Archiwista Polski», матеріалах Міжнародної конференцій країн 
Центральної та Східної Європи, які відбувалися в 1995–2005 роках34. 

Серед джерел пропонованого увазі читачів дослідження проблеми 
виокремлюються три складові: 1) профільні архівні фонди, що зберігаються 
зокрема в  Центральному державному архіві вищих органів влади та 

32 Ibidem. С. 304.
33 Калакура Я.С., Ковтанюк Ю.С. Архівний менеджмент в  умовах електронного урядування. 

Архіви України. 2019. № 3 (320). С. 18–57.
34 Matiasz I., Wołkotrub H. Dziesięciolecie działalności Ukraińskiego Instytutu Naukowo-Badawczego 

Archiwistyki i  Dokumentoznawstwa. „Archeion” 2005. T.  108. S.  321–332; eadem. Archiwistyka 
na Ukrainie: nowy etap rozwoju. ibidem. 2003. T. 106. S. 183–190; Nowochacki K. Narodowe zasby 
archiwalne i archiwa Ukrainy. „Archiwista Polski” 1996. Z. 3. S. 41–44.
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управління (далі  – ЦДАВО) України (ф.  14 «Головне архівне управління 
України»), Центрального державного історичного архіву України, м. Київ 
(ф.  12 «Грушевські: історики й  філологи»), Центрального державного архіву 
громадських об’єднань та україніки (ф.  1 «Комуністична партія України»); 
2) законодавчі акти та інші нормативні документи у  сфері архівної справи; 
3) інтернет-джерела, розташовані, зокрема, на порталі ДАСУ, Міністерства 
юстиції України, КМУ, Верховної Ради України, Укрінформу (інтерв’ю 
керівників архівної служби та архівів; матеріали, опубліковані для публічного 
обговорення; іконографіка тощо).

 У цілому проблема формування наукових засад архівної реформи в Україні 
та їх реалізації, а також викликів, що поставали в  процесі реформування 
в  різні періоди в  українській і  закордонній історіографії архівознавства 
значно ширша за окреслені в статті основні історіографічні та документальні 
комплекси та наукові заходи, тому може бути предметом спеціального 
дослідження. 

Архівні реформи в Україні: історичний аспект проблеми

Українська архівістика веде свою історію від великокнязівських архівів 
Київської Русі та архіву при Генеральній військовій канцелярії за доби 
Б. Хмельницького. Відтоді відбувалося її поступове формування. Спроби 
цілеспрямованого реформування системи архівних установ пов’язані 
з  державотворенням доби Української революції 1917–1921 років. Потреба 
в системних перетвореннях у сфері архівної справи в цей час зумовлювалася 
з  одного боку розпадом Російської імперії та необхідністю залишити 
в минулому імперське «архівноє нєстроєніє» (Дмитро Самоквасов), а з іншого – 
загроженістю і втратами архівів в умовах революційного хаосу. Уряд УНР серед 
інших завдань державотворення прагнув сформувати національну систему 
архівних установ, здатну повноцінно відповідати на запити суспільства 
і держави. 

Перший орган управління у  галузі архівної справи почав свою 
роботу у  вересні 1917 року як бібліотечно-архівний відділ департаменту 
мистецтв Генерального секретарства справ освітніх у складі Генерального 
Секретаріату Центральної Ради (далі  – ЦР), створеного 28 червня 1917 
року. Компетенція відділу поширювалася на опікування бібліотеками 



139 АрхІвНІ рефорМи в УкрАїНІ:  ІсторІя,  проєкти, виклики сьогодеННя  ̵

та архівами. Його очолив рідний брат видатного історика, голови ЦР 
Михайла Грушевського  – Олександр. Завдання відділу у  сфері архівів 
полягало в проведенні архівної реформи. В її основу було покладено ідею 
М. Грушевського про створення Національного архіву для централізованого 
зберігання найважливіших фондів та реєстрації цінних і  “особливо 
загрожених” архівів35. Після ухвалення ЦР Четвертого Універсалу 9  січня 
(22 січня) 1918 року, яким УНР проголошувалася самостійною і незалежною 
республікою, відділ залишився в  підпорядкуванні державного органу 
управління освітою, реформованого в Міністерство народної освіти. Через 
те спрямування і координація діяльності архівів на деякий час закріпилися 
за освітянською сферою. 

Розробники першого проєкту архівної реформи усвідомлювали, що вона 
не може бути частковою і закладали до її завдань комплексні перетворення 
у  різних сферах: правовій (встановлення державної власності на архівні 
документи), практичній (створення Національного архіву), кадровій 
(організація підготовки архівістів). З цією метою реформатори вивчали досвід 
країн Західної Європи. Підготовлений під керівництвом О.  Грушевського 
проєкт архівної реформи передбачав створення Національного архіву 
як центральної архівної установи для зберігання архівних документів 
державного значення, заснування при ньому бібліографічної і археографічної 
комісій з  відповідними гуртками при них як осередків профільної освіти, 
розширення доступу до архівів, активізація джерелознавчих досліджень 
та започаткування археографічного часопису «Пам’ятки». Однак часу на 
втілення ідеї не вистачило. 29  квітня 1918 року до влади прийшов Павло 
Скоропадський як гетьман Української Держави, проголошеної замість 
УНР. Продовження реформування архівної галузі відповідало його політиці 
проведення соціальної і  політичної реформи і  підтримки національно-
культурного відродження.

За нових обставин відділ змінив назву на Архівно-книжно-бібліотечний 
і  керівника (ним став історик і  генеалог В. Модзалевський), але продовжив 
роботу над проєктом архівної реформи. Відділ було підпорядковано новій 
структурі у  складі Міністерства освіти  – Головному управлінню мистецтв 
і національної культури. Місію архівів В. Модзалевський розумів як діяльність 

35 Грушевський М.С. На порозі нової України. Гадки і мрії . Великий українець: Матеріали з життя 
та діяльності М.С. Грушевського. Київ: Веселка, 1992. С. 133–178.
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«аполітичну, позапартійну, орієнтовану лише на національну ідею»36. Цю ідею 
було покладено в основу концепції реформи, завданням якої стало створення 
в Києві Національного архіву Української Держави та встановлення державної 
власності на архівні документи, передані на зберігання до архівів. Водночас 
мала формуватися мережа регіональних архівів: археографічним комісіям 
у Києві, Катеринославі, Полтаві, Сімферополі, Чернігові планувалося надати 
статус державних архівів. Передбачалося також створення центральної 
археографічної комісії при Національному архіві та відкриття навчального 
закладу для підготовки архівістів, бібліотекарів і  археологів  – Український 
археологічний інститут37. Роботу над реалізацією проєкту реформи цього 
разу вдалося розпочати як завдяки орієнтованій на створення національних 
установ у сфері культури політиці Гетьманату, так і тому, що у відділі залишився 
працювати О.  Грушевський. Проводити архівну реформу мала Міжвідомча 
комісія, створена у вересні 1918 року. Окрім В. Модзалевського, до неї увійшли 
авторитетні історики: член комітету для заснування Української Академії 
Наук Дмитро Багалій, голова Комісії для розбору давніх актів Володимир 
Іконникова, один із засновників Київської губернської вченої археографічної 
комісії І.Каманін, геніальний сходознавець, невдовзі – неодмінний секретар 
УАН Агатангел Кримський, член Київського товариства старожитностей 
і  мистецтв Орест Левицький, заступник Ради голів Київського товариства 
охорони пам’ятників старовини та мистецтва Володимир Завитневич. Проте 
реалізувати архівну реформу знову не вдалося. За доби Гетьманату було 
розроблено лише проєкт Національного архіву, але не створено його, про що 
часто згадується в публікаціях поряд зі створенням Національної бібліотеки. 
14 грудня 1918 року П. Скоропадський зрікся влади, було відновлено УНР на 
чолі з Директорією у складі Панаса Андрієвського, Володимира Винниченка, 
Андрія Макаренка, Симона Петлюри та Федора Швеця. 

До початку лютого 1919 року, коли до Києва увійшли більшовицькі 
війська, Архівно-бібліотечний відділ продовжував діяльність. В  новому 
уряді В. Модзалевський зберіг свою посаду. В січні 1919 року він устиг подати 
головному управляючому справами мистецтв і  національної культури 

36 Доповідна записка Міністерства народної освіти Раді Міністрів Української держави 
з  пропозицією заснування Головного управління в справах мистецтва і національної 
культури. м. Київ 17 червня 1918 р. ЦДАВО України, ф. 2457, оп. 1, спр. 1, арк.2 зв.

37 Матяш І. Перший український осередок фахової підготовки архівістів (до 80-ліття Київського 
археологічного інституту). Київська старовина. 1998. № 6. С. 53–73.
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доповідну записку з викладеними засадами незавершеної архівної реформи. 
В  документі наголошувалося на потребі створення На ціонального архіву 
способом реформування Київського центрального архіву та концентрації 
у  ньому архівних фондів Губернського правління, Київського генерал-
губернатора, Державної варти, Гетьманського штабу та інших; встановлення 
державної власності на архівні документи шляхом ухвалення спеціального 
законодавчого акту, заснування регіональних архівів; організації передавання 
приватних документальних колекцій губернським архівним комісіям з метою 
забезпечення їх збереженості. 

Останню спробу підготовки законопроєкту про архівну справу та 
створення Національного архіву було зроблено в Кам’янці-Подільському, куди 
перемістилися державні органи УНР під тиском більшовиків. Там 30 серпня 
1919 року у складі МНО розпочала роботу підзвітна особисто міністру освіти 
історик-архівіст Архівна комісія як орган управління в музейно-архівній сфері 
та підготовки інструкцій з охорони пам’яток старовини і мистецтв38. Її очолив 
історик-архівіст і  професор університету в  Кам’янці-Подільському Пилип 
Клименко. Першим результатом роботи комісії стало видання спеціального 
часопису для публікацій з питань «українського мистецтва і старовини», що 
побачив світ завдяки фінансовій підтримці Диктатури Західних областей УНР 
восени 1919 року39. До завдань комісії входило також збирання архівних фондів 
для «Му зею-Архіву Визволення України». Така установа для упорядкування 
і зберігання історичних документів та пам’яток визвольної боротьби українців 
планувалася в  новому проєкті реформи. Закон про її заснування Голова 
Директорії С. Петлюра підписав лише 1 вересня 1921 року. Через те і за доби 
Директорії УНР плани архівної реформи не знайшли повною мірою реалізації. 
Проте розроблена концепція відповідала європейській практиці, передбачала 
цивілізоване впорядкування діяльності архівів і  надалі завдяки своєму 
універсальному характеру впливала на формування уявлень українських 
архівістів та архівознавців про оптимальну модель організації архівної 
справи. 

Перенесенню цих уявлень до архівних проєктів вже в Українській СРР у 1920 
році сприяло збереження В. Модзалевським посади керівника Архівної секції 
в  новій урядовій структурі (з  січня 1919 року у  Харкові Архівно-бібліотечна 

38 Нестуля О. Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні (доба 
Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії). Київ, Полтава, 1994. С. 209.

39 Матяш І.Б. Пам’ятка архівної періодики. Історичний календар’99. Київ, 1998. С. 327–328.
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секція в  складі Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мистецтва 
і старовини (далі – ВУКОПМИС). 3 квітня 1919 року РНК УСРР ухвалила Декрет 
«Про передачу історичних та мистецьких цінностей у  відання Народного 
комісаріату освіти», яким встановлювалася загальнонародна власність на 
архівні документи і  заборонялося їх знищення без погодження з  Архівною 
секцією ВУКОПМИСу. В змінених політичних умовах більша увага приділялася 
російському досвіду. Наступний варіант проєкту архівної реформи враховував 
напрацювання російських архівістів та українську специфіку. Однак термін 
«національний», не прийнятний для більшовиків, зник з  усіх документів. 
Йшлося вже про Всеукраїнський Головний Архів (далі  – ВГА) і  органи 
управління  – Центральне архівне управління у  Києві та підпорядковані 
йому губернські архівні управління, що забезпечувало управлінську 
вертикаль. Новація проєкту полягала в  декларуванні потреби формування 
ЄДАФ з  секційним поділом, який фактично становив собою оновлену ідею 
централізації архівів, та створенні навчальних закладів для підготовки 
архівістів в університетських містах. Під керівництвом В. Модзалевського було 
підготовлено проєкти положення про основне сховище для частини архівного 
фонду «державного, загальноукраїнського характеру» ВГА та його примірний 
штатний розпис, положення про губернські архіви та інші нормативні 
документи. Таким чином, окремі елементи архівної реформи, розробленої 
ще за доби ЦР, знайшли втілення вже в  УСРР. Повноцінно реалізувати цей 
проєкт реформи теж не довелося через передчасну смерть 3 серпня 1920 року 
В. Модзалевського. У вересні 1921 року на базі Архівного відділу ВУКОПМИС 
було створено Головне архівне управління (далі  – Головарх) при НКО 
УСРР. З приходом до влади більшовиків архівна справа залишилася в  зоні 
відповідальності освітянського відомства.

Після входження Української СРР до складу Радянського Союзу 
реорганізація системи архівних установ відбувалася перманентно відповідно 
до вказівок з  Москви, що орієнтували союзні республіки на створення 
централізованої системи архівних установ та формування республіканських 
частин ЄДАФ. Інша особливість «радянської» архівної реформи полягала 
в  створенні партійних архівів. Формування ієрархічної централізованої 
архівної системи в  УСРР почалося зі створення Головарху і  тривало понад 
десять років. Виявлення, упорядкування та зберігання документів, що 
утворилися в діяльності більшовицьких і комсомольських організацій в УСРР 
мала забезпечити створена 1921 році відповідно до рішення Політбюро ЦК 
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ВКП(б)У при НКО УСРР Всеукраїнська комісія з вивчення історії Жовтневої 
революції і  Комуністичної партії (далі  – Істпарт). Для зберігання таких 
документів було створено ЦАР. Ця архівна установа лише формально 
підпорядковувалася Головарху, а фактично – Істпарту. Тож розпочиналося 
формування двох систем архівних установ і  двох сукупних архівних 
фондів  – ЄДАФ УСРР і  партійного. За рік уже діяла ціла мережа місцевих 
органів Істрпарту, її співробітники збирали і  вивчали документи з  історії 
революційного руху, мали навіть виключне право вилучати такі документи 
в  різних організаціях. У січні 1923 року Головарх було реорганізовано 
в  Українське центральне архівне управління (далі  – Укрцентрархів) 
і  підпорядковано його ВУЦВК. Співробітники Укрцентрархіву пробували 
чинити спротив процесу поглинання повноважень органів управління 
архівами в республіках та інкорпорації їхніх архівів до союзного архівного 
фонду, який відкривав шлях до вивезення без жодних застережень цінних 
українських архівів до Москви. Зокрема під час обговорення 1925 року 
у Києві розробленого в Москві проєкту «Положення про Центральне архівне 
управління СРСР», українські архівісти наголошували, шо в  документі не 
враховано «ту обставину, що Україна жила самостійним історичним життям, 
що пам’ятки того життя, котрі можливо не мають вартості з неукраїнського 
погляду, складають великий науковий скарб України, від якого вона не може 
відмовитися і який вона не може довірити ніякій установі поза Україною»40. 
Та московську концепцію все-таки було втілено. 

1928 року розпочала роботу Археографічна комісія ЦАУ УСРР та її місцеві 
філії. На відміну від передбачуваних архівною реформою УНР завдань 
вона була орієнтована на публікацію джерел про встановлення і  розвиток 
радянської влади, робітничого, селянського та національного рухів. Було 
втілено також інший напрям архівної реформи, розробленої за доби УНР,  – 
організовано підготовку кадрів (шляхом проведення короткотермінових 
курсів)41 та реалізовано нове завдання наукового забезпечення галузі у формі 
створення наукової установи (Кабінету архівознавства). Перманентне 
реформування діяльності системи архівних установ відбувалося на тлі 
посилення ідеологізації всіх ланок роботи архівів та репресій щодо архівістів. 

40 Заключення Укрцентрархіву на проект декрету РНК УСРР про охорону культурних цінностей; 
4 березня – 29 грудня 1923 р. ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 88, арк. 78.

41  Матяш І. Кабінет архівознавства Центрального архівного управління УСРР. Українська архівна 
енциклопедія / Держкомархів України, УНДІАСД. Київ, 2008. С. 488.
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Упродовж 1939–1960 років архівні установи функціонували у  віданні 
НКВС та провадили політику обмеження доступу до архівної інформації. 
Централізація архівної справи на загальносоюзному рівні завершилася 
з прийняттям 1941 року «Положення про Державний архівний фонд Союзу РСР 
та мережу державних архівів СРСР». Відтоді будь-які зміни в роботі українських 
архівів відбувалися у відповідності з загальносоюзними вказівками, основним 
центром підготовки кадрів для архівів у тому числі радянських республік став 
Московський історико-архівний інститут, а для наукового забезпечення згодом 
було створено Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства 
та архівної справи. Таким чином, всі можливості і шляхи для реформування 
українських архівів за радянського часу було заблоковано. 

Системні виклики для українських архівів в 1991–2021 роках та альтернативні 
проєкти реформування архівної системи. 

Сучасний період архівної справи в Україні має початком відліку 24 серпня 
1991 року  – час відновлення державної незалежності України після майже 
70-річного перебування в  складі Радянського Союзу. Тоді українські 
архівісти постали перед викликами, зумовленими потребою формування 
національної системи архівних установ та організації сукупної архівної 
спадщини на нових засадах. Україна як незалежна держава потребувала 
також розроблення власного архівного законодавства, організації наукового 
забезпечення архівної галузі та підготовки кадрів. Сукупність цих проблем 
зумовлювала потребу реформування діяльності архівів. Проте спеціального 
документа не розроблялося. Реформування розпочалося одразу в практичній 
площині.

Насамперед було припинено паралельне існування Державного архівного 
фонду УРСР (архівних документів, що перебували на державному зберіганні, 
окрім фондів КПУ) і Архівного фонду Комуністичної партії України (документів, 
накопичених у  діяльності КПУ та її молодіжної організації  – комсомолу 
УРСР). У демократичній державі партія комуністів зникла з  політичної 
арени, на заміну однопартійності запроваджувалася багатопартійність. При 
цьому люстрація до осіб, пов’язаних з  радянським режимом як інструмент 
правосуддя перехідного періоду, не застосовувалася. На ключових посадах 
в Головному архівному управлінні (далі – Головархів) при КМУ, яке існувало 
в  такому статусі до березня 1999 року, та архівних установах залишалися 
керівники, які очолювали ці установи до відновлення державної незалежності 
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України й були членами КПРС42. У серпні 1991 року архіви КПУ було передано 
у  підпорядкування Головархіву43, а невдовзі на базі Архіву Центрального 
Комітету Комуністичної партії УРСР було створено Центральний державний 
архів громадських об’єднань (далі – ЦДАГО) України. Він став одним із семи 
центральних архівів44, які продовжували працювати з  дещо зміненими 
назвами відповідно до вимог часу. Завдання реорганізованої архівної установи 
полягало в  тому, щоб не лише зберегти накопичені в  компартійному архіві 
фонди колишньої керівної партії у зв’язку з її забороною в Україні, а й надати 
доступ дослідникам до архівної інформації задля відкриття суспільству правди 
про діяльність партійних і  комсомольських структур, а також забезпечити 
формування архівних фондів нових партій та інших громадських об’єднань. 
Отож другою ознакою реформування діяльності архівних установ стало 
розширення доступу до архівної інформації, зокрема, такої, що мала раніше 
обмежений доступ («засекреченої»). Водночас виникала потреба розширення 
кола фондоутворювачів архіву та принципової зміни політики доступу 
до архівної інформації, що в  ньому зберігається. У вересні 1991 року було 
здійснено спробу додати до числа фондоутворювачів силові відомства. На 
зберігання до ЦДАГО України почали надходити документи колишнього КДБ 
УРСР: архівно-слідчі справи громадян, репресованих на українській території, 
та фільтраційні справи осіб, вивезених на примусові роботи до Німеччини 
під час Другої Світової війни. У результаті приймання 34 тисяч справ за 1918–
1950 роки було сформовано «Колекцію позасудових справ реабілітованих» 
 (ф. 263). 

42 Борис Іваненко (1988–1996), Ніна Киструська (1996–1998), Руслан Пиріг (1998–2000).
43 Указ Президії Верховної Ради України “Про передачу архівів Компартії України 

у  підпорядкування Головному архівному управлінню при Кабінеті міністрів України”. 
Відомості Верховної Ради України. 1991. № 40. C. 538.

44 Оновлення неймінгу архівів зумовлювалося присутністю у назвах радянських лексем. Так, 
Центральний державний архів Жовтневої революції, вищих органів державної влади і органів 
державного управління УРСР отримав назву Центральний державний архів вищих органів 
влади та управління України, історичні архіви УРСР у Києві та Львові – Центральний державний 
історичний архів, м. Київ/ м. Львів; Центральний державний архів кінофотофонодокументів 
УРСР – Центральний державний кінофотофоноархів України, Центральний державний 
архiв-музей лiтератури i мистецтва УРСР – Центральний державний архів-музей літератури 
і мистецтва України. В Харкові залишився єдиний з центральних архівів – Центральний 
державний науково-технічний архів України. Відповідно до свого профілю (державних 
установ, вищих органів влади, політичних партій і громадських об’єднань, закладів культури 
і мистецтв, науково-технічної документації і кінофотофонодокументів тощо) центральні 
державні архіви продовжили зберігання документів загальнонаціонального значення.
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Однак процес передавання зупинили, оскільки на базі архівного підрозділу 
органів державної безпеки УРСР та України 1 квітня 1994 року почав діяльність 
Галузевий державний архів СБУ45. Реорганізація великих відомчих архівів 
в галузеві державні архіви (далі – ГДА) склала окремий аспект реформування 
архівної системи в 1990-х рр. ГДА СБУ, МВС України, МЗС України та інші (всього 
14 станом на 2022 рік) отримали право на постійне зберігання профільних 
архівних фондів та здійснення управління у  сфері своєї компетенції, однак 
залишилися в  статусі підрозділів відповідних державних органів. Це 
дещо обмежувало їхню діяльність як архівних установ, однак спрощувало 
організацію користування архівною інформацією галузевого рівня. Архівна 
служба здійснювала керівництво діяльністю ГДА лише на методичному рівні 
й  на певний час розв’язувала проблему місця надійного зберігання цінних 
архівних документів. 

Структуру архівних установ закріпив Закон України «Про Національний 
архівний фонд і  архівні установи», ухвалений Верховною Радою України 
24 грудня 1993 року46. Окрім центральних та галузевих державних архівів, 
було виокремлено місцеві державні архіви та архівні підрозділи державних 
наукових установ, музеїв і  бібліотек; органів державної влади й  місцевого 
самоврядування; об’єднань громадян та релігійних організацій. Ці категорії 
архівних установ теж не мали прямого підпорядкування державному органу 
управління у  сфері архівної справи. Архівними установами визнавалися 
також засновані на приватній власності архіви підприємств, установ 
і організацій та створені фізичними особами. Отже, відкривалися можливості 
співпраці приватних власників архівів з державними архівними установами 
задля забезпечення збереженості таких архівів. Проте приватні власники 
не поспішали реєструвати свої архіви через необґрунтоване побоювання 
вилучення у них їхніх документальних колекцій.

Другою важливою реформаторською ознакою закону було унормування 
поняття «Національний архівний фонд» (далі  – НАФ). Його запровадження 
до наукового і  суспільного обігу для означення сукупної архівної спадщини 
українського народу мало принципове значення в  умовах відновлення 

45 Когут А.А. Здобутки та виклики Галузевого державного архіву Служби безпеки України: 
до 25-річчя установи. Архіви України. 2019. № 2 (319). С. 99–115; Даневич Л.Г. Галузевому 
державному архіву СБ України – 20 років. Архіви України. 2014. № 2(290). С. 106–118; Галузевий 
державний архів СБУ: Путівник /авт.-упоряд.: В.М. Даниленко (відп. упоряд.) та ін. Харків: 
Права людини, 2009.

46 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»…
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державної незалежності. Радянські ідеологи ретельно стирали поняття 
«національний» з  культурного ландшафту союзних республік як ознаку 
прагнення їх до незалежності й намагалися розчинити національні культури 
в  аморфній «радянській культурі». Важливі документальні комплекси 
вивозилися до Москви й  вносилися до ЄДАФ СРСР, документи українського 
походження опинилися в російських архівах у складі так званого Празького 
архіву, подарованого СРСР у грудні 1945 року урядом Чехословаччини з нагоди 
220-ліття Російської академії наук і  переданого на зберігання в  січні 1946 
року до Центрального державного архіву Жовтневої революції (з 1992 року – 
Державний архів РФ). 

Проте поряд з  питанням про поняття «Національний архівний фонд», 
запровадження якого до наукового і суспільного обігу вже не залежало від волі 
Москви, існувала проблема правонаступництва документального комплексу 
архівів СРСР. У її вирішення РФ активно втручалася. Основу правового 
розв’язання всіх питань поділу і  повернення своїх архівних документів, 
а також спільного використання тих архівних фондів, які складають інтерес 
для договірних сторін, склала Угода про правонаступництво щодо Державного 
архіву колишнього СРСР. Її ключове питання полягало в  визначенні права 
власності на архівні фонди, утворені в діяльності органів влади Радянського 
Союзу та інших попередніх держав. Під час розгляду проєкту угоди сторони 
відмовилися від взаємних претензій на такі фонди, якщо вони зберігалися 
за межами їхніх територій. Однак погодили прийняти під свою юрисдикцію 
документи державних архівів союзного рівня, розташованих на їхній території. 
Переважна більшість таких архівів залишилася в Росії. Стаття дев’ята угоди 
декларувала, що всі рішення щодо архівів мали прийматися на міждержавному 
рівні. Документ підписали уповноважені представники 6 липня 1992 року. Він 
підлягав ратифікації, однак російські парламентарі угоду не ратифікували. 
Через позицію російської сторони не було вирішено й питання про «спільну 
архівну спадщину». Як відомо, документи, що становлять спільну архівну 
спадщину зберігаються в  одній з  країн, а інші країни мають право на 
управління та використання спірної групи документів. Через нелегітимність 
угоди питання спільної архівної спадщини пострадянських країн залишилося 
неврегульованим47. 

47 Матяш І. Перша міжнародна угода щодо спільної архівної спадщини колишніх радянських 
республік: проблеми реалізації. Пам’ятки. 2006. Т. 6. С. 3–20.
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Важливим моментом реформування архівної справи в Україні на початку 
1990-х років стало законодавче закріплення нових напрямів поповнення 
НАФ. У цей час активізувався процес виявлення документів українського 
походження за межами України, які дістали назву «архівна україніка»48, та 
розроблення концепцій національного реєстру архівної україніки й зберігання 
електронних документів. До українських архівів на державне зберігання 
поступово почали надходити за сприяння закордонних навчальних закладів 
та наукових установ, дипломатичних установ і консульств України, приватних 
зусиль науковців і власників архівних зібрань документи з Австралії, Канади, 
США, Німеччини, Швейцарії та інших країн. 2007 року систему архівних 
установ поповнили Центральний державний архів закордонної україніки та 
Центральний державний електронний архів. Нову категорію архівних установ 
склали трудові архіви, утворені для тимчасового зберігання документів 
з  кадрових питань, що утворилися в  процесі документування трудових 
відносин, та документів ліквідованих юридичних осіб та фізичних осіб  – 
підприємців. Такі документи не належали до НАФ, але створення архівів для їх 
зберігання засвідчувало відповідальність архівної служби перед суспільством 
у  сфері соціального захисту населення. Цю особливість архівної реформи 
професор Ярослав Калакура назвав «людиноцентричністю»49. 

До завдань реформування архівної галузі належала також організація 
наукового забезпечення діяльності архівів та підготовки кадрів. До 1991 
року в  Українській РСР архівістів готували лише деякі кафедри українських 
університетів та інститутів культури, зокрема кафедра архівознавства та 
спеціальних галузей історичної науки Київського державного університету 
імені Тараса Шевченка. Після відновлення державної незалежності України 
спеціальність почала набувати популярності у  вишах Харкова, Львова, 
Донецька, Луганська та інших міст. Архівознавчі дисципліни викладалися на 
історичних, юридичних, бібліотечних факультетах, а також на факультетах, 
які готували фахівців у  сфері державного управління та інформаційних 
систем. Тісний зв’язок навчального процесу з  роботою архівів засвідчувало 

48 Eadem. Галузева програма «Архівна україніка». Студії з архівної справи та документознавства. 
2008. Т. 16. С. 29–32.

49 Калакура Я. Архівознавство: наука чи система наукових знань? Студії з архів. справи та 
документознавства. 1996. Т. 1. С. 43–49; idem. Антропологічний потенціал архівної україніки. 
Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. 2012. № 1. С. 37–46; idem. Архівний 
менеджмент в умовах демократизації та децентралізації суспільства. Архіви України. 2016. 
№ 6. С. 119–135.
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проведення архівної практики безпосередньо в  архівних установах. Перші 
українські навчальні посібники з  архівознавства було підготовлено на базі 
створеного 1994 року на виконання Закону України «Про національний 
архівний фонд і архівні установи України» УНДІАСД. Підготовлена в інституті 
“Концепція підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ” 
(1998)50 обґрунтовувала потребу розроблення навчально-методичного 
комплексу для національної архівної освіти. Впродовж 1998–2002 років 
такий комплекс (термінологічний словник «Архівістика», підручник 
“Архівознавство”, Хрестоматія з  архівознавства, навчальний посібник 
“Нариси історії архівної справи в Україні” та інші) було створено в співпраці 
УНДІАСД та Кафедри архівознавства і спеціальних галузей історичної науки 
КНУ імені Тараса Шевченка. 1999 року на базі інституту почала функціонувати 
Галузева служба науково-технічної інформації. Задля організації підготовки 
фахівців вищої кваліфікації у  сфері архівної справи 2003 року в  інституті 
було відкрито аспірантуру зі спеціальності історіографія, джерелознавство 
та спеціальні історичні дисципліни та спеціалізовану вчену раду з  правом 
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук. 

Таким чином, від часу відновлення державної незалежності України 
тривало поступове реформування архівної галузі «на засадах законодавства 
про Національний архівний фонд», що отримало в історіографії назву «архівні 
реформи 1990-х років» (Кость Новохатський). Важливим моментом реформи 
стало надання Головархіву при КМУ статусу самостійного центрального 
органу виконавчої влади в березні 1999 року – Головного архівного управління 
України, реорганізованого в  грудні того ж року в  Держкомархів України. 
В  середині 2000-х років спрямування й  координування його діяльності було 
передано від КМУ до Міністра культури. Архівісти отримали статус державних 
службовців. Водночас очевидну проблему в  діяльності архівів складало 
невідповідне матеріальне забезпечення роботи архівів, що спричиняло відтік 
високопрофесійних кадрів. Істотним гальмом реформ стало призначення 
у  вересні 2009 року на посаду голови Держкомархіву України членкині 
забороненої комуністичної партії, без відповідної освіти, колишньої заступниці 
директора Конотопського арматурного заводу Ольги Гінзбург. Вона закінчила 

50 Матяш І., Калакура Я., Лозицький В., Селіверстова К. Концепція підготовки та післядипломної 
освіти кадрів для архівних установ України (проєкт). Студії з арх. справи та документознавства. 
1998. Т. 3. С. 17–24.
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каденцію депутата Верховної Ради України. Таке призначення українська 
наукова громадськість сприйняла з  обуренням. Через очікуваний науковою 
громадськістю шкідливий вплив непрофесійної, партійно заангажованої 
особи на діяльність архівів, актуалізувалося обговорення загроз для доступу 
до архівної інформації. Питання про створення свого архіву порушив 
Інститут національної пам’яті. Головна ідея змін, які намагалася реалізувати 
нова очільниця, полягала у  формуванні галузевої вертикалі  – забезпечення 
прямого підпорядкування Держкомархіву України регіональних архівів. 

У грудні 2010 року вектор реформування архівної справи змінив Указ 
Президента «Про оптимізацію системи органів виконавчої влади»51. 
Держкомархів України було реорганізовано в  ДАСУ з  покладанням на неї 
функцій з реалізації державної політики у сфері створення та забезпечення 
функціонування системи страхового фонду документації. Її спрямування 
і  координацію прийняв міністр юстиції України. В  патронатній службі 
міністра було створено посаду помічника міністра з питань архівної справи, 
а функції організації взаємодії між міністерством і  службою покладено на 
сектор взаємодії з ДАСУ Департаменту взаємодії з органами виконавчої влади. 
Внаслідок реорганізації до функцій архівного державного органу додалося 
забезпечення створення і  функціонування державної системи страхового 
фонду документації. Архівна галузь України знову постала перед потребою 
проведення реформи. В  Указі Президента України декларувалася мета, що 
полягала у «підвищенні ефективності врядування та якості надання державних 
послуг завдяки залученню нових професійних кадрів та впровадженню 
сучасних управлінських практик в  роботу державних органів»52. Однак на 
посаду керівника реорганізованої ДАСУ було знову призначено О. Гінзбург, яка 
почала переслідування професійних патріотичних співробітників архівних 
установ та поглиблене вивчення російського досвіду. 

Процес реорганізації Держкомархіву України тривав до квітня 2011 року. 
Тоді було затверджено «Положення про Державну архівну службу України»53. 
В  процесі організації діяльності державного органу в  новому статусі 
реформування відбувалося формально. Революція гідності, що тривала 

51 Про оптимізацію системи органів виконавчої влади: Указ Президента № 1085/2010. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text, доступ: 14.10.2022.

52 Ibidem.
53 Положення про Державну архівну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 21 жовтня 2015 р. № 870. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2015-%D0%BF#Text, 
доступ: 18. 08.2022. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2015-%D0%BF#Text
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в Україні з 30 листопада 2013 року до лютого 2014 року як протест українського 
народу проти зміни державного курсу на Європейську інтеграцію та надмірну 
концентрацію влади в  руках президента Віктора Януковича та членів його 
родини й прибічників зумовила зміна в керівництві ДАСУ.

Ухвалена урядом уже у  квітні 2014 року «Концепція реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади» в  Україні 
відкрила шлях до реформ, які торкалися і  питань архівної сфери в  частині 
зміни конфігурації мережі архівних установ. Адміністративно-територіальна 
реформа зумовила потребу в  запровадженні змін у  мережі насамперед 
районних архівів. Ухваленням 9 квітня 2015 року Верховною Радою України 
Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917–1991 років» було зроблено реформаторський крок 
у  площині доступу до архівної інформації. Закон декларував відкритість 
архівів тоталітарних органів, визначав процедуру доступу і  передбачав 
створення Галузевого державного архіву Інституту національної пам’яті (далі – 
ГДА УІНП); забороняв віднесення архівної інформації, утвореної в діяльності 
таких органів до таємної, конфіденційної або службової інформації та 
встановлював відповідальність за порушення задекларованих у Законі норм. 
Відповідні зміни внесли й  до Закону України «Про Національний фонд та 
архівні установи». Створений 25 червня 2019 року ГДА УІП став останньою 
в часі заснування архівною установою. Колектив архіву на чолі з молодим, але 
досвідченим і  авторитетним директором Ігорем Куликом активно розпочав 
свою діяльність, створив Консультаційний центр з  пошуку інформації про 
репресованих, хоч передане для його розташування Національним банком 
України приміщення з червня 2019 року перебуває на стадії реконструкції. 

Проєкти архівної реформи другої половини 2010-х років. 
Численні зміни й  доповнення до Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи» (до тексту профільного закону внесли 
11 змін, найістотніші з яких пов’язані зі спадщиною тоталітарного режиму та 
доступом до архівної інформації) резонували серед архівістів і  дослідників 
формулюванням необхідності підготовки принципово нового законодавчого 
акту, який би відповідав викликам часу, потребам архівістики й  запитам 
суспільства, та актуалізували питання про реформування системи архівних 
установ. 

Ідею підготовки нового галузевого Закону України та розроблення проєкту 
архівної реформи промотувала Голова ДАСУ Тетяна Баранова, юрист за освітою. 
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Як перспективу в середині 2010-х років українські архівознавці та Громадська 
рада ДАСУ почали обговорювати адаптовану до нових реалій ідею створення 
Національного архіву України як синкретичної установи з  функціями 
центрального органу виконавчої влади, прямо підпорядкованого КМУ. Вона 
спиралася на не втілені за доби Української революції 1917–1921 років задуми 
та апелювала до досвіду країн, де функціонували державні архівні установи, 
в назві яких був присутній терміноелемент «національний». Національні архіви 
діяли, наприклад, у  Австралії, Андоррі, Вірменії, Бразилії, Індії, Індонезії, 
Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Норвегії, Словаччині, Франції, Чехії, Швеції, 
Японії та інших країнах; у  Канаді, Єгипті, Болівії та інших  – національний 
архів і  бібліотека; у  Лівані  – центр національних архівів (Ліван); у  Мексиці  – 
генеральний архів нації; у Монголії – національне архівне управління; у США – 
адміністрація національних архівів та документації; у Фінляндії – національна 
архівна служба; у ПАР – служба національного архіву та архівних документів, 
в ОАЕ – національний центр документації та досліджень. 

Національний архів України пропонувалося створити шляхом 
реорганізації ДАСУ та всіх центральних архівів і  наукових установ шляхом 
об’єднання в одній поліфункціональній установі, яка, окрім функцій органу 
управління, забезпечувала б зберігання й удоступнення архівних документів 
загальнонаціонального значення та наукових досліджень у  сфері архівної 
справи та діловодства, організовувала підвищення кваліфікації архівістів. 
Очікувалося, що така реформа сприятиме підвищенню статусу державних 
архівів України та спрощенню доступу до архівної інформації, а також 
вивільненню державних коштів завдяки раціоналізації структури підрозділів 
Національного архіву України та уникнення дублювання функцій в  їхній 
діяльності. Для детального вивчення можливості реалізації проєкту створили 
робочу групу в складі архівістів та представників громадськості, однак її не 
було втілено. 

Новий імпульс архівна реформа отримала в контексті загальнодержавної 
реформи після виборів президента України 2019 року. На початку грудня того 
самого року ДАСУ очолив історик і  архівіст А. Хромов. Молодий амбітний 
керівник з фаховою освітою і бажанням реформувати галузь на європейських 
засадах запропонував свою концепцію реформи на засадах ініціативності, 
інформатизації, інновацій, вивчення міжнародного досвіду і  обмінів та 
інтегрованості, які він назвав «Принцип п’яти  І». Практичні кроки щодо 
реалізації реформ розпочалися одразу. 
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У вересні 2020 року у  ДАСУ відбулася презентація проєкту Стратегії 
розвитку архівної справи на період до 2025 року. У  її розробленні взяли 
участь представники ДАСУ та всіх категорій архівів. Ідеологами стратегії 
були А. Хромов і  тодішній заступник голови ДАСУ Л.  Левченко. Ключова 
новація Стратегії полягала в  реорганізації ДАСУ в  Єдину державну систему 
органів управління Національними архівними інформаційними ресурсами, 
документацією та архівами, що б дозволило надати самостійності 
центральному органу виконавчої влади в  галузі архівної справи під 
загальним керівництвом КМУ та ширших повноважень щодо управління 
документацією та контролю за поточним діловодством державних органів; 
створити управлінську вертикаль у  складі двох підсистем («територіальної 
та функціональної»), підпорядкувавши «територіальні і  функціональні 
підсистеми та їхні ланки»54. Серед першочергових цілей реформи автори 
документуа назвали розроблення галузевого закону, який би унормував 
зафіксовані в  Стратегії новели; розширення доступу до архівної інформації 
(насамперед шляхом цифровізації архівних документів та довідкового апарату 
до них) та підвищення якості архівних послуг (забезпечення онлайн доступу 
до архівних інформаційних ресурсів, створення інформаційно-пошукової 
системи) та зміну способу комунікації з  дослідниками та суспільством, 
розширення з цією метою іміджевих акцій. 

Певні кроки українськими архівами, зокрема, в  напряму цифровізації та 
розширення доступу до архівної інформації, знань і послуг, уже було зроблено 
у відповідь на виклик, поставлений пандемією, спричиненою вірусом SARS-
CoV-2019. В  умовах обмеження вимушеного фізичного доступу до архівних 
ресурсів (читальні зали періодично зачинялися або приймали обмежену 
кількість відвідувачів) архіви активізували проведення віртуальних виставок, 
розпочали надавання відповідей на запити електронною поштою. 

Проєкт нового галузевого закону «Про Національні архівні інформаційні 
ресурси, управління документацією та архівами» робоча група за участі 
представників архівної служби, архівів, науковців-архівознавців презентувала 
на засіданні наукововидавничої та громадської рад уже 18 травня 2021 року. 
Розробники законопроєкту ставили за мету гармонізацію українського архівного 
законодавства з  міжнародним правом та забезпечення інформаційних 
запитів суспільства, розроблення правового підґрунтя фундаментальної 

54 Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/
strategiya-rozvitku-arhivnoyi-spravi-do-2025-roku, доступ: 12.06.2022.



̵ ІриНА МАтяш / IRYnA MATIASH154

реорганізації управління архівами. Правова новела законопроєкту полягала 
в  заміні основної категорії архівної справи «Національний архівний фонд» 
на поняття «Національні архівні інформаційні ресурси». Документ містив 
норму про організацію державної системи управління Національними 
архівними інформаційними ресурсами, документацією та архівами, тим 
самим реалізуючи ідею управлінської вертикалі, викладену в  Стратегії. Всі 
плани зруйнувала Російська Федерація 24 лютого 2022 року, розпочавши 
широкомасштабне військове вторгнення в Україну.

Виклики для українських архівів після 24 лютого 2022 року. 
Війна Росії проти української культури 

Задекларувавши метою війни, прихованої під брутальною назвою 
«спеціальна операція», так звану «денацифікацію» України й  «звільнення» 
російськомовних громадян від «свавілля бандерівців», росіяни розпочали 
війну проти української історії та культури, тотальне нищення українських 
міст і  сіл, об’єктів культури, мирних людей – геноцид Українського народу, 
поставивши під загрозу цінності демократичного світу. Держави світової 
демократії об’єдналися в допомозі Україні в її героїчному спротиву агресору, 
порятунку української культури. Безпрецедентну допомогу надає Україні 
Республіки Польща, а українським архівістам – їхні польські колеги. 

Виклик воєнної загрози вимагав від українських архівів швидкого 
адаптування в  умовах розв’язаної російськими агресорами війни проти 
України, забезпечення сталого функціонування архівних установ та 
збереження національної архівної спадщини. Архівісти на практиці 
зустрілися з тим, що тривалий час обговорювали ще на початку XXI ст. Про 
шляхи подолання наслідків катастроф різного масштабу, які відбувалися 
у світі впродовж другої половини XX століття міжнародна архівна спільнота 
дискутувала зокрема на Міжнародній конференції «Архіви і суспільство. Що 
зберігати? Приймання і  відбір» (Рейк’явік, 10–13 жовтня 2001 року). Задля 
осмислення викликів, поставлених цими загрозами, 2002 року на базі УНДІАСД 
підготували “Концепцію захисту національних інтересів в архівній справі”55. 
Джерела загроз автори вбачали у  природних катастрофах, недостатньому 

55 Скрицька Л., Новохатський К.. Концепція захисту національних інтересів в архівній справі. 
Проєкт. Студії з архівної справи та документознавства. 2002. Т. 8. С. 53–79.
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фінансуванні діяльності архівів, спробах політичного тиску на архівістів, 
людському чиннику (прийнятті на роботу до архівів невмотивованих осіб 
низької кваліфікації), не відповідним її місії рейтингом професії архівіста 
у  суспільстві56. Для упередження негативних наслідків для архівної галузі 
в разі настання будь-якої з загроз вони пропонували розробити комплексну 
систему заходів у  сферах інформації та культури як складову частину 
загальнодержавної системи національної безпеки, а також систематично 
перевіряти готовність архівної галузі до реагування на будь-яку небезпеку. 
Концепцію було винесено для обговорення на сторінках наукового щорічника 
“Студії з  архівної справи та документознавства”. Слід зауважити, що 
воєнний конфлікт серед кваліфікаційної лінійки загроз архівам у  концепції 
не вказувався. Збройні конфлікти і  тероризм як окрему групу загроз 
в українському архівознавстві було виділено дещо пізніше57. Однак ні широкої 
дискусії щодо цієї проблеми, ні реальних практичних кроків не відбулося. Тоді 
ніхто не міг прогнозувати, яким викликом для архівів стане війна в другому 
десятилітті XXI століття. Утім, у  вересні 2004 року Міністерство оборони 
України затвердило наказом спеціальне «Керівництво по застосуванню норм 
міжнародного гуманітарного права в Збройних Силах України»58 щодо захисту 
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. 

Загрози знищення української культури РФ почала продукувати, розпочавши 
гібридну війну після незаконної анексії нею Криму й окупації частини Донецької 
та Луганської областей України ще у 2014 році. Українські архіви як установи 
пам’яті мали надзвичайне значення для держави-агресорки, ідеологи якої 
активно шукали обґрунтування своїх антинаукових теорій для заперечення 
права українців на власну історію і культуру. За «спрощеними процедурами» 
в  порушення міжнародного права та російського галузевого законодавства 
документи державних архівів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, 
частина не евакуйованих документів держархівів Донецької та Луганської 
областей опинилися в складі Архівного фонду РФ. Створені від часу відновлення 
незалежності України до незаконної анексії української території документи 
вважалися Росією документами з  її історичного минулого. При цьому 

56 Ibidem.
57 Матяш І. Архів у техногенному суспільстві: загрози і шляхи їх подолання. Студії з арх. справи 

та документознавства. 2004. Т. 11. С. 137–140.
58 Керівництво по застосуванню норм міжнародного гуманітарного права в збройних силах 

України: Затв. наказом Міністра оборони України від 11 вересня 2004 р. N 400 / В.о. М-во 
оборони України. Київ: Азимут-Україна, 2004.
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окремий виклик для українських архівів складала поведінка архівістів. Якщо 
співробітники донецьких і  луганських архівів іноді попри загрозу власному 
життю рятували документи і перевозили на контрольовану Україною територію, 
то в  кримських архівах зустрічали хлібом-сіллю представників керівних 
органів російських архівів і спішно міняли вивіски та тематику досліджень. Тоді 
відповіді на ці виклики не знайшлося.

Відсутність завчасної підготовки культурних об’єктів до надзвичайних 
ситуацій чи збройного конфлікту, як показав проведений 2016 року 
Українською Гельсінською спілкою з  прав людини моніторинговий візит на 
тимчасово окуповану територію Криму і Донбасу, призвела до серйозних втрат 
у  сфері культури. За результатами дослідження, учасники візиту висунули 
вимогу удосконалення чинного законодавства в  частині встановлення 
відповідальності за замах у будь-якій формі на культурні цінності59.

Після початку широкомасштабного воєнного вторгнення російських 
військ українські архівісти зосередили головні зусилля на забезпеченні 
функціонування архівних установ, збереженості архівних документів та доступу 
до архівної інформації, розв’язання проблеми евакуації архівів та фіксації 
злочинів рашистів у  сфері архівної справи. Через масовану атаку російських 
військ на Київ евакуація документів НАФ з  центральних архівів виявилася 
небезпечною. Водночас ГДА СБУ розпочав переговори з  закордонними 
партнерами про перевезення для реставрації та зацифрування документів 
тоталітарних режимів. Зокрема з Національним архівом Великої Британії було 
підписано договір про зберігання зацифрованих архівів без оплати60.

Апарат ДАСУ та її дорадчі органи не припинили своєї діяльності щодо 
втілення основних положень Стратегії розвитку архівної справи до 2025 
року. Після консультацій з  громадськістю ДАСУ реалізувала оптимізацію 
мережі центральних архівів шляхом злиття Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України та Центрального державного архіву 
закордонної україніки та Центрального державного кінофотофоноархіву 
України імені Г.С. Пшеничного й  Центрального державного електронного 
архіву України. Відповідно було утворено Центральний державний архів 

59 Біда О.А., Блага А.Б., Коваль Д.О., Мартиненко О.А., Статкевич М.Г. Зі щитом чи на щиті?: 
захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту на сході України  / за заг. ред. 
А.П. Бущенка; Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ, КИТ, 2016. С. 34. 

60 «Суспільне спротив» про Державні архіви в Україні. URL: https://archives.gov.ua/ua/, доступ: 
10.11.2022.
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громадських об’єднань та україніки й Центральний державний аудіовізуальний 
та електронний архів61. 

Російські нападники свідомо спрямували нищівні удари на установи 
пам’яті – музеї, бібліотеки, архіви. Від ударів російських ракет уже в перші 
дні війни згоріли Історико-краєзнавчий музей в  містечку Іванкові на 
Київщині, де зберігалися полотна геніальної народної художниці Марії 
Примаченко, Національний музей Григорія Сковороди в с. Сковородинівці 
на Харківщині, архів Управління СБУ в  Чернігівській області. Якщо 
більшість картин М.  Примаченко вдалося врятувати, то понад 12  тис. 
справ документів КДБ у  Чернігові було безповоротно знищено внаслідок 
прямого потрапляння російської ракети в  будинок Управління СБУ 
Чернігівської області62. На тимчасово окупованих територіях російські 
загарбники розпочали тотальне грабування культурних цінностей, 
вилучення з  бібліотек видань з  історії та культури України. В  їхніх руках 
опинилися музейні цінності Маріуполя, Херсону і Херсонщини, документи 
Державного архіву Херсонської області. Зазнала ушкоджень під час 
обстрілу російськими військами Харківська державна наукова бібліотека 
ім. В.Г. Короленка й  інші численні об’єкти культури. Станом на початок 
листопада 2022 р. ДАСУ втратила контроль над півтора відсотками справ 
НАФ (загальний обсяг 86 млн од. зб.)63.

Відповіді на виклики війни українські архіви дали щоденною роботою. 
У  зв’язку з  оголошенням воєнного стану в  Україні відвідування читальних 
зал було тимчасово призупинено до окремого розпорядження. Надзвичайно 
складним виявилося розв’язання проблеми евакуації архівних документів 
через постійні ракетні атаки та обстріли українських територій. Натомість 
активізувалася робота з  цифровізації архівних документів. Науковці 
отримали можливість продовжувати свої дослідження завдяки доступу до 
цифрових копій на сайтах архівів та відкриттю в травні 2022 року Державною 
архівною службою України Міжархівного пошукового порталу – комплексного 
інформаційного ресурсу з єдиним вікном доступу, створеного за прикладом 

61 Про оптимізацію системи центральних архівів: Постанова КМУ України від 28 червня 2022 р. 
№  732 архівів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-2022-%D0%BF#Text, доступ: 
16.08.2022.

62 Котлярский М. Из-за российского вторжения Украине грозит утрата ценных архивов. URL: 
https://detaly.co.il/390921-2, доступ: 16.08.2022.

63 «Суспільне спротив» про Державні архіви в Україні…

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-2022-%D0%BF#Text
https://detaly.co.il/390921-2
https://archives.gov.ua/ua/2022/11/08/%d1%81%d1%83%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%96-%d0%b0%d1%80%d1%85/
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польської пошукової архівної системи64. Центральний державний 
кінофотофоноархів України імені Г.  С. Пшеничного звернувся до власників 
аудіовізуальних документів з  проханням передати на зберігання до архіву 
фото-, відео-, фонодокументи, які відображають події російсько-української 
війни та є свідченнями злочинів агресора65. Українські архівісти систематично 
фіксують ці жахливі злочини. Тисячі документальних підтверджень воєнних 
злочинів Росії складуть після перемоги України окремі фонди в архівах, доступ 
до яких буде відкрито для користувачів з усього світу. Для підтримки архівних 
установ в  умовах військової агресії Росії проти України та відновлення 
їх злагодженої роботи та життєдіяльності, а також з  метою збереження 
документальної спадщини України було відкрито благодійний рахунок. 

Відповіддю на виклики війни стала також інформаційна та міжнародна 
діяльність ДАСУ. На звернення Голови ДАСУ А. Хромова до Міжнародної 
ради архівів її Виконавчий комітет ухвалив 10 березня 2022 року рішення про 
призупинення співпраці з  державними органами у  сфері архівної справи 
у  РФ, Удмуртської Республіки, Республіки Татарстан та Республіки Білорусь 
як країн-пособниць російської військової агресії до моменту підписання миру 
на прийнятних для української сторони умовах і  забезпечення безпеки та 
суверенітету осіб і  установ, які захищають культурну спадщину України66. 
ДАСУ і  державні архівні установи припинили дію двосторонніх договорів 
про співробітництво з  російським та білоруським державними органами 
та архівними установами, денонсували договори з  обміну документами, 
згорнули надання відповідей на запити громадян і установ Росії та Білорусі. 
КМУ ініціював запровадження санкцій на вісім фізичних та шість юридичних 
осіб, відповідальних за вилучення та знищення архівних документів, які 
зберігалися в  архівних установах на тимчасово окупованій території. Серед 
цих осіб зокрема «голова» так званого «державного комітету у справах архівів 
Республіки Крим» Олег Лобов, його заступниця Тетяна Шарова, керівник 
«Федерального архівного агентства» (Росархів) Андрій Артизов, «Державний 

64 «Міжархівний пошуковий портал» відвідало понад 100 тисяч користувачів. URL: https://
archives.gov.ua/ua/, доступ: 19.08.2022.

65 Звернення до власників аудіовізуальних документів з проханням долучитися до формування 
колекцій Архіву фото-, відео-, фонодокументами, що відображають хроніку подій російсько-
української війни, та є свідченнями злочинів агресора. URL: https://tsdkffa.archives.gov.ua/, 
доступ: 19.08.2022.

66 Resolution ICA in support of Ukraine. EB meeting 2022-03-10. URL: https://www.ica.org/sites/default/
files/rus_resolution_in_support_of_ukraine_0.pdf, доступ: 18.08.2022.
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комітет у  справах архівів Республіки Крим», «Державна казенна установа 
Республіки Крим “Державний архів Республіки Крим”» та інші67.

Висновки

Архівні реформи в  Україні є невіддільною складовою процесу 
державотворення. Необхідність їх проведення актуалізувалася в  часи 
звільнення України від імперської залежності (Російської імперії чи 
Радянського Союзу). Упродовж 1917–1921 років було зроблено п’ять спроб 
архівної реформи: 1) Проєкт Бібліотечно-архівного відділу МНО УНР (1917 
рік, О. Грушевський); 2) Проєкт Архівно-бібліотечно-книжного відділу ГКМНК 
Української Держави (1918 рік, В.  Модзалевський); 3) Проєкт Архівної секції 
ВУКОПМИСу (1919 рік, В. Модзалевський); 4) Проєкт Архівної секції Кам’янець-
Подільської комісії (1919 рік, П.  Клименко). Проєкт Укрцентархіву (1921–1925 
роки) реалізовувався вже після приходу до влади в  Україні більшовиків, 
але спирався на напрацювання українських архівістів, які представляли 
незалежні уряди УНР/Української Держави. Ключова ідея всіх реформ 
полягала в цивілізованій організації архівної справи незалежної держави на 
засадах забезпечення збереженості її сукупного архівного фонду як складової 
частини світової архівної спадщини, створення можливості широкого 
доступу до архівної інформації. Спільними рисами всіх проєктів реформи 
було створення державного органу з  питань архівної справи, заснування 
головного архіву держави (Національного архіву, Всеукраїнського архіву або 
Українського головного архіву) з  управлінськими й  науковими функціями 
та державних архівів на місцях, підтримка й  створення центральної та 
регіональних археографічних комісій, організація навчальних закладів 
архівної освіти. 

Особливість реформаторської діяльності у сфері архівів за новітнього часу 
від моменту відновлення державної незалежності 24 серпня 1991 року полягає 
в  її перманентному практично орієнтованому характері. В  цьому процесі 
можна виокремити «архівну реформу 1990-х років» та архівну реформу на 
засадах «Принципу п’яти І». Новітній період розвитку архівної справи України, 

67 Україна запроваджує санкції проти російських та проросійських архівістів. URL: https://
armyinform.com.ua/2022/07/14/ukrayina-zaprovadzhuye-sankcziyi-proty-rosijskyh-ta-prorosijskyh-
arhivistiv/, доступ: 18.08.2022.
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що охоплює загалом 31 рік, сповнений викликами, як суто галузевими, так 
і системними. На початку 1990-х років українська архівістика відроджувалася, 
поверталася до свого національного коріння, усвідомлювала свою 
гуманістичну функцію – збереження цілісності й поповнення документальної 
пам’яті людства, забезпечення тим самим зв’язку поколінь і націй.

Архівісти України як незалежної держави долали виклики, пов’язані 
з  потребою розроблення нового архівного законодавства, створення 
системи архівних установ, організації підготовки кадрів та наукового 
забезпечення архівної галузі, організації сукупної архівної спадщини 
та виявлення документів українського походження за кордоном, 
інформатизації архівів, підготовки нового покоління довідкового апарату, 
встановлення міжнародних зв’язків заради забезпечення збереженості 
національної архівної спадщини. Результатом «архівної реформи 1990-
х років» стало запровадження до професійного і  суспільного обігу нової 
правової категорії «Національний архівний фонд», ліквідація подвійної 
сутності сукупної архівної спадщини (державний архівний фонд – 
партійний архівний фонд), формування нових каналів поповнення НАФ, 
розширення доступу до архівної інформації, оновлення структури мережі 
архівних установ. 

Військове вторгнення російських окупантів створило підвищені ризики 
в  архівній справі, що загрожують незворотними втратами не лише НАФ, 
а й усій сукупній світовій архівній спадщині. Українські архіви тримають свій 
архівний фронт щоденною працею і розпочатою попри війну реорганізацією 
системи архівних установ, посиленням уваги до забезпечення фізичної 
збереженості архівних документів та цифровізації архівних фондів, 
підготовкою е-виставок, через які розповідають світу правду про війну та її 
не випадковість з огляду на збережені в архівних документах свідчення про 
радянську політику придушення і протидії будь-яким проявам національної 
самосвідомості. 
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STRESZCZENIE
Zmieniające się regulacje prawne, rozwój nowych, ale niejednorodnych, 
narzędzi wspomagających zarządzenie dokumentacją oraz rosnąca ilość 
wytwarzanej dokumentacji elektronicznej sprawiły, że archiwa państwowe 
stanęły m.in. przed koniecznością stworzenia odpowiednich metod prze-
prowadzania kontroli archiwalnych. Celem niniejszego artykułu jest ocena 
stopnia szczegółowości danych dotyczących elektronicznego zarządzania 
dokumentacją, w tym wytwarzanej i gromadzonej dokumentacji elektro-
nicznej, zawartych w protokołach kontroli archiwalnych. Określone zostaną 
także zmiany zakresu protokołowanych danych. Jako cezurę początkową 
obrano rok 2011 – moment wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z 18 stycznia 2011 r., które – po pierwsze – zdefiniowało system 
EZD, a po drugie – uregulowało możliwość elektronicznego zarządzania 
dokumentacją w organach administracji rządowej zespolonej w wojewódz-
twie, organach samorządu województwa, organach powiatu, organach 
gmin i związków międzygminnych oraz urzędach obsługujących te organy. 
Rok 2019 nie jest datą kończącą obowiązywanie rozporządzenia, ale z uwa-
gi na wybuch pandemii COVID-19, zmieniającej obraz polskiego przedpola 
archiwalnego, uznano go za odpowiednią cezurę zamykającą artykuł.
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voivodship self-government bodies, county bodies, bodies of municipalities 
and inter-municipal unions, as well as offices serving such bodies. Year 2019 
is not the expiration date for the regulation itself, but due to the outbreak 
of the COVID-19 pandemic, which arguably changed the landscape of the 
Polish archival foreground, it was considered an appropriate concluding 
point for the article. 

Obserwowany rozwój technologii informatycznych spowodował nie tylko zja-
wisko narastania dokumentacji w postaci elektronicznej, ale przede wszyst-
kim wzrost liczby wdrożeń różnego typu informatycznych narzędzi wspo-
magających tradycyjną pracę biurową. Akty prawne dotyczące tych kwestii 
zaczęły pojawiać się w Polsce w XXI w. Za jeden z ważniejszych należy uznać 
ustawę o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne1. W 2006 r. wydano trzy rozporządzenia regulujące sposób postępowa-
nia z dokumentami elektronicznymi w podmiotach publicznych od momentu 
ich utworzenia lub otrzymania, poprzez przechowywanie, aż po brakowanie 
lub przekazanie do archiwów państwowych, a  także określające wymagania 
systemu teleinformatycznego właściwego dla zarządzania dokumentacją na 
przedpolu archiwalnym2. W 2011 r. pojawiło się rozporządzenie, które – po 
pierwsze – zdefiniowało  system elektronicznego zarządzania dokumentacją 
(dalej: EZD), a  po drugie  – uregulowało możliwość elektronicznego zarzą-
dzania dokumentacją w organach administracji rządowej zespolonej w woje-
wództwie, organach samorządu województwa, organach powiatu, organach 
gmin i  związków międzygminnych oraz urzędach obsługujących te organy3. 

1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. 2005, nr 64, poz. 565).

2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w  sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.  U. 2006, 
nr  206, poz.  1517); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 
30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elek-
tronicznymi (Dz. U. 2006, nr 206, poz. 1518); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu 
i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywa-
ne do archiwów państwowych (Dz. U. 2006, nr 206, poz. 1519). 

3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i  za-
kresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67). Wśród innych ważnych 
aktów prawnych wymienić należy m.in. Rozporządzenie Ministra Administracji i  Cyfryzacji 
z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. 2012, 
poz. 250); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie 
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Cztery lata później w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
wskazano na elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako na sposób reali-
zacji obowiązku zapewnienia ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą narastającej dokumentacji4. Zadania 
te miały być wykonywane w ramach systemu teleinformatycznego, będącego 
systemem wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania prze-
biegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenia i tworzenia doku-
mentacji w postaci elektronicznej. 

Zmieniające się regulacje prawne, rozwój nowych, ale niejednorodnych, na-
rzędzi wspomagających zarządzenie dokumentacją oraz rosnąca ilość wytwa-
rzanej dokumentacji elektronicznej sprawiły, że archiwa państwowe stanęły 
m.in. przed koniecznością stworzenia odpowiednich metod przeprowadzania 
kontroli archiwalnych także w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest 
ocena stopnia szczegółowości, a także jakości i przydatności badawczej danych 
dotyczących elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym wytwarzanej 
i  gromadzonej dokumentacji elektronicznej, zawartych w  protokołach kon-
troli archiwalnych podmiotów określonych we wspomnianym rozporządzeniu 
z 18 stycznia 2011 r. Opisane zostaną także zmiany zakresu protokołowanych 
danych. Jako cezurę początkową obrano rok 2011 – moment wejścia w życie 
przytoczonego rozporządzenia. W 2019 r. nie utraciło ono wprawdzie mocy 
prawnej, ale z uwagi na wybuch pandemii COVID-19, zmieniającej obraz pol-
skiego przedpola archiwalnego, uznano go za odpowiednią cezurę zamykającą 
artykuł.

Współczesne metody kształtowania narastającego zasobu archiwalnego reali-
zowane są poprzez selekcję oraz nadzór nad narastającym zasobem, który z kolei 
przybiera trzy formy: archiwalną kontrolę biurowości, nadzór nad brakowaniem 
dokumentacji niearchiwalnej oraz nadzór nad archiwami bieżącymi. Ten ostat-
ni obejmuje m.in. przeprowadzanie kontroli. Obecnie często używa się terminu 
„kontrola archiwalna” w rozumieniu kontroli postępowania z materiałami archi-
walnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i  dokumentacją 

rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. 2012, 
poz. 269, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymia-
ny informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinforma-
tycznych (Dz. U. 2017, poz. 2247).

4 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2015, 
poz. 1446).
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niearchiwalną, powstałymi i zgromadzonymi przez organy państwowe i państwo-
we jednostki organizacyjne oraz organy samorządu terytorialnego i samorządo-
we jednostki organizacyjne5. 

Podstawy prawne kontroli archiwalnych

Celem kontroli jest rzetelne i obiektywne sprawdzenie realizacji przez jednost-
ki organizacyjne obowiązków wynikających z ustawy archiwalnej, a „także wska-
zanie sposobów i środków usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień. 
[…] Kontrola ponadto ma na celu wzbogacenie informacji o zasobie kontrolowa-
nego podmiotu archiwalnego i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom mogącym 
mieć wpływ na materiały archiwalne”6.

Do 2015 r. kontrole prowadzone były w oparciu o zarządzenie Naczelnego Dy-
rektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r.7 Ten ważny normatyw, 
ujednolicany w związku ze zmieniającym się prawem, zawierał załącznik w postaci 
instrukcji w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania kontroli archiwalnych 
oraz formularz „Protokołu kontroli archiwum zakładowego”. Tym samym zarzą-
dzeniem wprowadzono obowiązek prowadzenia funkcjonalno-informacyjnej bazy 
danych NADZÓR. Był w niej zamieszczony wykaz oraz podstawowe informacje do-
tyczące jednostek organizacyjnych podlegających pod nadzór archiwalny, a także 
dane opisujące organizację i zasób archiwów zakładowych oraz kolejne przeprowa-
dzane kontrole8. 

Od 1 listopada 2015  r. procedura kontroli została wprowadzona bezpo-
średnio do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach9. Zgodnie 
z nią kontrolerowi przysługuje prawo do swobodnego poruszania się na tere-

5 Ibidem, art. 5 ust. 1. Zob. też: Archiwum Narodowe w Krakowie. Kontrole archiwalne, https://
ank.gov.pl/co-robimy/nadzor-archiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/kontrole-ar-
chiwalne/[dostęp: 3.11.2021].

6 Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r. 
w sprawie przeprowadzania przez archiwa państwowe kontroli postępowania z materiałami 
archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego, par. 1 ust. 1 i 6, Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych,  Registratura NDAP, znak sprawy WOU 402/6/2000.

7 Zarządzenie nie obowiązuje od 1 listopada 2015 r. w związku z uchyleniem podstawy prawnej – 
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, art. 28 pkt 4.

8 A. Laszuk, Stan informatyzacji archiwów państwowych, „Archeion” 2004, t. 107, s. 187. 
9 Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwal-

nym i archiwach (Dz. U. 2015, poz. 566); Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku..., art. 21a–21d.

https://ank.gov.pl/co-robimy/nadzor-archiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/kontrole-archiwalne/
https://ank.gov.pl/co-robimy/nadzor-archiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/kontrole-archiwalne/
https://ank.gov.pl/co-robimy/nadzor-archiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/kontrole-archiwalne/
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nie siedziby jednostki kontrolowanej oraz w miejscu wykonywania jej zadań 
w  strefach ogólnie dostępnych10. Osoba kontrolująca ma prawo wglądu do 
dokumentacji dotyczącej zakresu i  przedmiotu kontroli lub mającej znacze-
nie dla ustalenia stanu faktycznego, z  zachowaniem przepisów o  tajemnicy 
prawnie chronionej. W razie potrzeby kontrolujący może zażądać udzielenia 
ustnych lub pisemnych wyjaśnień. Ma również prawo do korzystania z pomo-
cy biegłych11. Uprawnienia te z pewnością są wystarczające, by kontrola mogła 
być przeprowadzona w sposób szczegółowy, także w zakresie elektronicznego 
zarządzania dokumentacją. Są jednak na tyle ogólne, że określenie stopnia 
szczegółowości, czyli gromadzenia i weryfikowania danych dotyczących biu-
rowości elektronicznej, mogło być różnie interpretowane przez pracowników 
nadzoru archiwalnego.

W lutym 2016 r. ukazało się zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Ar-
chiwów Państwowych wprowadzające w  archiwach państwowych system te-
leinformatyczny NIKA  – Nadzór i  Kontrola Archiwalna, który zastąpił bazę  
NADZÓR12. System NIKA służy do wspomagania czynności nadzorczych, 
a  także kontrolnych, które są wykonywane przez archiwa państwowe. Jego 
celem jest wprowadzanie, przechowywanie, edytowanie i analiza danych od-
noszących się do działań związanych z  kształtowaniem narodowego zaso-
bu archiwalnego. Daje on możliwość przygotowania formularzy protokołów 
kontroli, wystąpień pokontrolnych, a  także zgód na brakowanie13. Obecnie 
obowiązujące zarządzenie z  7 grudnia 2020  r. w  sprawie kontroli postępo-

10 W przypadku stref zamkniętych – do poruszania się wyłącznie pod nadzorem pracownika wy-
znaczonego przez kierownika jednostki kontrolowanej.

11 Archiwum Narodowe w Krakowie. Kontrole…
12 Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 22 lutego 

2016 r. w sprawie systemu teleinformatycznego „NiKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna”,  
https://www.gov.pl/web/archiwa/rok-20136 [dostęp: 2.11.2022]. Od 1.11.2015 r., gdy pro-
cedura kontroli została wprowadzona bezpośrednio do ustawy, niektóre kwestie techniczne 
z  tego zarządzenia, np. o  częstotliwości kontroli, zawarto w  części wstępnej podręczni-
ka użytkownika systemu NiKA, zob. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Depar-
tament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Nadzór i Kontrola Archiwalna. 
Instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika, Warszawa 2016.

13 Protokół nosił nazwę „Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach”. Tytuł ten odpowiadał jedynie zakresowi kontroli przeprowadzanej przez 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (art. 21 ustawy o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach), a nie kontroli przeprowadzanej przez archiwa państwowe (z art. 28). Z tego 
względu w 2017 r. nazwę tę zmieniono na „Protokół kontroli”. 

https://www.gov.pl/web/archiwa/rok-20136
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wania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną potwierdza 
wymóg korzystania z tego systemu14.

Formularz protokołu kontroli

Na przestrzeni lat zmieniono zakres danych protokołów kontroli. W latach 
2011–2016 były zdecydowanie uboższe, szczególnie jeśli chodzi o treści poświę-
cone elektronicznej biurowości. Składały się one z trzech rozdziałów: informa-
cje wstępne, ustalenia kontroli i część końcowa. Tylko od osoby kontrolującej 
zależało, czy dane dotyczące systemów EZD lub innych narzędzi informatycz-
nych wspomagających pracę biurową zostaną ujęte w protokole. Jedynym wła-
ściwym wówczas miejscem na wpisanie owych danych był najobszerniejszy 
rozdział drugi, a dokładnie punkt pierwszy – „stosowanie przepisów kancela-
ryjno-archiwalnych oraz kompletności i regularności przekazywania jej do ar-
chiwum zakładowego”. 

W 2016 r. w nowych formularzach protokołów, a właściwie w bazie danych 
NIKA, pojawiło się odrębne miejsce na wpisanie systemu zarządzania dokumen-
tacją (EZD lub papierowy) i systemu kancelaryjnego (bezdziennikowy, dzienni-
kowy). Formularz uległ znacznej rozbudowie, a w kolejnych latach wprowadzono 
dalsze zmiany. Można go podzielić na kilka części:
– informacje o jednostce i informacje o kontroli15; 

14 Zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 7 grudnia 2020  r. 
w sprawie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną 
powstałą i  zgromadzoną w  organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyj-
nych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organiza-
cyjnych (Dz. Urz. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 2020, poz. 32), https://ndap.bip.
gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html [dostęp: 18.06.2022].

15 Część ta zawiera następujące pola: nazwa i adres jednostki kontrolowanej; określenie aktu 
prawnego stanowiącego podstawę prawną działania jednostki kontrolowanej; nazwa orga-
nu, któremu jednostka kontrolowana jest podległa lub który sprawuje nad nią nadzór i jego 
adres; imię i  nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej; imię, nazwisko i  stanowisko 
służbowe kontrolera oraz datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli; datę 
rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni będących przerwami w kontroli; za-
kres i  przedmiot kontroli; informacja o  statucie i  regulaminie organizacyjnym jednostki 
kontrolowanej wraz z opisem jej struktury organizacyjnej; w przypadku jednostki kontro-
lowanej w stanie likwidacji, której upadłość ogłoszono, w toku przekształcenia lub innych 
zmian organizacyjnych – informacja o terminie wszczęcia likwidacji, ogłoszenia upadłości 
lub wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz przewidywanym terminie ich zakończenia; 

https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html
https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html
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– przepisy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w jednostce16; 
– stan przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archi-

wach17;
– archiwum zakładowe18; 
– ustalenia kontroli19;
– część końcowa20. 

W części zatytułowanej „stan przestrzegania przepisów o  państwowym 
zasobie archiwalnym i  archiwach” znajdziemy informacje o  systemach EZD 
oraz innych narzędziach informatycznych wspomagających pracę kancelaryj-
ną. W  rozbudowanym formularzu obowiązkowe jest wypełnienie pól takich 
jak: system kancelaryjny, system zarządzania dokumentacją, liczba spraw 
prowadzonych w systemie EZD, szacowana wielkość danych (GB), informacja 
o wydzielonych klasach JRWA obsługiwanych w systemie EZD, opis systemu 
EZD (nazwa systemu, zakres czynności obsługiwanych przez system itp.), 
dokumentacja elektroniczna z systemu EZD przekazana do archiwum zakła-
dowego, skład chronologiczny, dokumentacja ze składu chronologicznego 
przekazana do archiwum zakładowego, skład informatyczny oraz informacja 
o informatycznych systemach dedykowanych działających w jednostce. 

informacja o  dokonanych w  przeszłości zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na 
sposób realizacji przez jednostkę kontrolowaną zadań określonych w przepisach o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach.

16 Część ta zawiera następujące pola: informacja o instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym 
wykazie akt, kwalifikatorze dokumentacji i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwum zakładowego lub składnicy akt obowiązujących w jednostce kontrolowanej.

17 Dzieli się ona na dwie części. Pierwsza to wybór systemu kancelaryjnego – dziennikowy, 
bezdziennikowy, a druga – wybór systemu wykonywania czynności i dane dotyczące EZD, 
składów chronologicznych i informatycznych nośników danych oraz systemów dedykowa-
nych.

18 Część ta zawiera następujące pola: dokumentacja, ewidencja, personel, lokal.
19 Jest to główna część protokołu, właściwa na przedstawienie stanu faktycznego, stwierdzonych 

nieprawidłowości itd., także przyczyn ich powstania, zakresu i skutków; wskazanie podstaw do-
konanych ustaleń; informacje o realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku ostatniej 
kontroli.

20 Część ta zawiera następujące pola: pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrze-
żeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania tego proto-
kołu; wzmianka o zgłoszeniu zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o sta-
nowisku zajętym wobec nich przez kontrolera; omówienie dokonanych w protokole kontroli 
poprawek, skreśleń i uzupełnień; podpis kontrolera oraz wskazanie miejsca i daty podpisania 
protokołu kontroli; podpis kierownika jednostki kontrolowanej oraz wskazanie miejsca i daty 
podpisania protokołu kontroli albo – w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli – 
wzmiankę o tym fakcie.



̵ DOROTA DRZEWIECKA174

Analiza protokołów

Na potrzeby niniejszego artykułu analizie poddano protokoły kontroli archi-
walnych przeprowadzonych przez większość archiwów państwowych21 w jednost-
kach określonych w paragrafie 1 ustępie 1 rozporządzenia z 18 stycznia 2011 r. 
Łącznie weryfikacji poddano 578 protokołów. Zdarza się, że w określonym prze-
dziale czasowym kilka protokołów dotyczy jednej kontrolowanej jednostki orga-
nizacyjnej. Z przeanalizowanych dokumentów można się dowiedzieć, że 87 jed-
nostek organizacyjnych zdecydowało się na wdrożenie EZD jako podstawowego 
systemu umożliwiającego wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, doku-
mentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i  tworzenie doku-
mentów elektronicznych. W 227 podmiotach system został określony jako trady-
cyjny, zazwyczaj nazywany w protokołach systemem papierowym. Najwięcej, bo 
264 jednostek, zadeklarowało, że pracuje zgodnie z systemem tradycyjnym (też 
częściej określonym jako papierowy), ale ze wspomaganiem narzędzia informa-
tycznego (niejednokrotnie użyto sformułowania „papierowy ze wspomaganiem 
EZD”). Analizując dokumenty, można stwierdzić, że nie zawsze były one prawi-
dłowo wypełniane. Jako przykład można wskazać kolumnę przeznaczoną na opis 
systemu EZD. Jak się okazało, jest ona miejscem, w którym osoby kontrolujące 
wpisywały informacje o wszelkiego typu narzędziach informatycznych wspoma-
gających pracę kancelaryjną. Nie są to narzędzia zgodne z definicją systemu EZD. 
Na szczęście w sporej części protokołów, oprócz nazwy systemu, osoby kontro-
lujące wprowadziły także opis funkcjonalności narzędzia. Należy zaznaczyć, że 
sporo informacji dotyczących systemów EZD lub innych narzędzi informatycz-
nych wspomagających pracę kancelaryjną w jednostce znajdziemy także w części 
dotyczącej ustaleń kontroli. Jednak często są to dane powielone z wcześniejszych 
części dokumentu. 

Z analizowanych materiałów wynika, że zazwyczaj podawano podstawę praw-
ną dotyczącą wprowadzenia systemu EZD lub narzędzia wspomagającego pracę 
biurową. Najczęściej było to zarządzenie kierownika jednostki organizacyjnej.  
Jeśli taka podstawa została podana, to z reguły nie było też problemu z uzyska-
niem informacji dotyczącej roku wdrożenia danego produktu. Zdawkowa część 

21 Archiwa Państwowe w: Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Suwałkach, Toruniu, War-
szawie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz wybrane oddziały tych archiwów. Z pozostałych archi-
wów dane nie zostały dotąd pozyskane.
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protokołów zawiera ponadto informacje o poprzednio stosowanym systemie (o 
ile taki w ogóle był) oraz opis zmieniających się funkcjonalności systemu. Równie 
rzadko osoby kontrolujące badały proces wdrażania systemu w podmiocie. 

Wraz z przedstawioną wyżej rozbudową formularzy zaczęto uwzględniać dane 
dotyczące tzw. wyjątków od podstawowego sposobu wykonywania czynności 
kancelaryjnych oraz dokumentowania i  rozstrzygania spraw. Są one podawane 
jako spis symboli klasyfikacyjnych oraz haseł rzeczowych z jednolitego rzeczowe-
go wykazu akt. W analizowanych protokołach, szczególnie tych tworzonych od 
2016 r., można odszukać sporo informacji na temat składów chronologicznych 
oraz składów informatycznych nośników danych. Wśród nich znajdziemy okre-
ślenie organizacji składów (także ich liczbę) w kontrolowanej instytucji polega-
jące na wskazaniu komórek, przy których funkcjonują oraz ich rodzajów (składy 
z  pełnymi i  niepełnymi odwzorowaniami cyfrowymi). Zaprojektowane rubryki 
na określenie wielkości składów (chronologiczny mierzony w metrach bieżących, 
informatycznych nośników danych  – w  gigabajtach) nie zawsze zostały przez 
kontrolerów uzupełnione. Podobna sytuacja występuje w przypadku określenia 
liczby spraw prowadzonych w systemie EZD oraz szacowanej wielkości danych 
w tym systemie (mierzonych w gigabajtach). 

W protokołach funkcjonujących od 2016 r. znalazło się miejsce na uwzględ-
nienie treści dotyczących kwestii przekazywania dokumentacji elektronicznej 
z  systemu EZD do archiwum zakładowego. Tu archiwiści przeprowadzający 
kontrolę, odpowiadając na pytanie, czy dokumentacja taka została przekazana, 
często wpisywali „tak” lub „nie”. Jeśli odpowiedź była pozytywna, zdarzało się 
również wskazanie daty oraz sposobu przekazania. Nierzadko w  tym miejscu  
kontrolujący wytykali błędne funkcjonowanie systemu, polegające choćby na bra-
ku funkcjonalności pozwalającej na wykonanie tej ważnej czynności. 

Pomimo że po każdej kontroli sporządzano protokół oraz spisywano zalece-
nia pokontrolne, w  analizowanych dokumentach nie znaleziono wzmianki od-
zwierciedlającej często spotykany w urzędach, niełatwy w rozwiązaniu, problem 
dotyczący integracji systemów dziedzinowych lub dedykowanych z  systemem 
EZD (lub narzędziem informatycznym wspomagającym tradycyjną pracę biuro-
wą). Są za to – w miejscu do tego wyznaczonym (od 2016 r. rubryka nosi nazwę 
„informacje o informatycznych systemach dedykowanych działających w jedno-
stce”) podawane informacje obejmujące nazwy takich systemów wraz z ich krót-
kim opisem, np. System Ewidencji Ludności (aktualizowanie danych w ewidencji 
ludności), PŁATNIK (zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego), TAXI+ (System 
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Rozliczania Tytułów Wykonawczych), Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierow-
ców (centralna baza kierowców, w  której rejestruje się dane osób/kierowców, 
którzy otrzymali zaświadczenie ADR bądź wtórnik zaświadczenia ADR), Elektro-
niczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (orzeka-
nie o stopniu niepełnosprawności), Zamówienia Publiczne (obejmuje: harmono-
gram zamówień publicznych, rejestr zamówień publicznych, kontrola realizacji 
zamówień) czy Wojewódzki System Odpadowy (system dotyczący wytwarzania 
i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opako-
waniowymi). Jest to zatem przykład pokazujący jedynie ilościową, a nie jakościo-
wą funkcję protokołów jako źródeł informacji. 

Za niezwykle cenne, ale występujące bardzo rzadko, należy uznać meryto-
ryczne oceny kontrolera dotyczące stosowania systemu teleinformatycznego do 
zarządzania dokumentacją. Dla przykładu warto przytoczyć choć jedną z nich: 
„W roku 2016 Archiwum Państwowe w Katowicach na prośbę Urzędu Marszał-
kowskiego przeprowadziło konsultacje dotyczące stosowania EZD w  Urzędzie. 
Głównym zastrzeżeniem było prowadzenie kilku rejestrów przesyłek przycho-
dzących i wychodzących, co było sprzeczne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Mi-
nistrów z 18.01.2011. W trakcie konsultacji błąd ten został poprawiony i wpro-
wadzono jeden rejestr odrębny dla przesyłek przychodzących i  wychodzących. 
Głównym problemem wśród użytkowników jest nieznajomość ww. rozporzą-
dzenia oraz samego systemu, w  zakresie tworzenia akt spraw (błędne tworze-
nie grupy spraw) oraz ponowne klasyfikowanie dokumentacji bez porozumienia 
z  koordynatorem czynności kancelaryjnych tzn. przenoszenie dokumentacji 
gromadzonej w systemie tradycyjnym do haseł objętych EZD. W trakcie rozmów 
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego wskazywano błędy, które można było 
zauważyć w systemie”22.

Na uwagę zasługuje też protokół z  kontroli przeprowadzonej w  Urzędzie 
Miasta Częstochowy w 2019 r., gdzie jako podstawowy system wskazano sys-
tem EZD (system Edicta, producent: Asseco Data Systems). Zawiera on szcze-
gółowe dane, często w postaci załącznika, dotyczące elektronicznej biurowości. 
Jednym z nich jest wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących klas wyłą-
czonych z systemu EZD. Innymi załącznikami są m.in. wykazy składów chrono-
logicznych oraz informatycznych nośników danych prowadzonych w urzędzie. 

22 Archiwum Państwowe w  Katowicach, Protokół kontroli i  przestrzegania przepisów o  naro-
dowym zasobie archiwalnym i  archiwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
z 2016 r. 
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W  protokole umieszczono ponadto nazwy oraz daty skrajne funkcjonowania 
poprzednich systemów wspomagających zarządzanie dokumentacją. W trakcie 
trwania kontroli kontrolerom wygospodarowano miejsce z  dostępem do sys-
temu oraz zapewniono wgląd do spraw prowadzonych w systemie EZD. Praca 
odbywała się w obecności wyznaczonych osób – pracowników urzędu – w tym 
administratora systemu. Dokonano przeglądu, analizy i oceny funkcjonalności 
systemu na podstawie przykładowo wybranych spraw. W  protokole zamiesz-
czono opis podjętych działań. Na końcu zawarto ocenę kontrolera dotyczącą 
prawidłowości funkcjonowania systemu, wraz z  odstępstwami od obowiązu-
jących przepisów. Co ciekawe, kontroler w  swoich ocenach odwoływał się do 
wcześniej stosowanych w urzędzie systemów, wskazując również na ich niedo-
skonałości23.

Najbardziej szczegółowe dane znajdziemy w  protokołach kontroli przepro-
wadzonych w  urzędach wojewódzkich, czyli jednostkach będących pionierami 
wdrożeń systemu EZD (szczególnie EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego). 
W dokumentach tych uwzględniono także czynności wykonywane przez archiwi-
stów zakładowych – w ramach modułu archiwum w systemie EZD24. Osoby kon-
trolujące zawarły w protokołach stwierdzone nieprawidłowości funkcjonowania 
systemu EZD wraz z opisem sposobu rozwiązywania wynikających z tego proble-
mów w sprawnym zarządzaniu dokumentacją25. W protokołach kontroli prowa-
dzonych w urzędach wojewódzkich znajdziemy też opis sposobu wykonywania 

23 Archiwum Państwowe w Częstochowie, Protokół kontroli Urzędu Miasta Częstochowy z 2019 r. 
24 Archiwum Narodowe w  Krakowie, Protokół kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

z 2018 r. Łącznie przeanalizowano 19 protokołów kontroli przeprowadzonych w urzędach wo-
jewódzkich: dolnośląskim (2014 i  2017  r.); kujawsko-pomorskim (2019  r.); lubelskim (2014 
i 2017 r.); łódzkim (2013, 2016 i 2019 r.); mazowieckim (2019 r.); opolskim (2014 i 2017 r.); 
podkarpackim (2012, 2016 i 2017 r.); pomorskim (2018 r.); śląskim (2018 r.); świętokrzyskim 
(2012, 2015 i 2018 r.).

25 Archiwum Państwowe w  Katowicach, Protokół kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
z 2018 r. Wskazano m.in. na niemożność utworzenia raportu z systemu EZD odzwierciedlają-
cego brakujące w składzie chronologicznym dokumenty; trwające w l. 2012–2015 łączenia się 
bądź podziały komórek organizacyjnych, zmiany miejsca pracy referentów w ramach urzędu, 
jak i poza nim (a w związku z tym problemy z ustaleniem osoby będącej w posiadaniu pisma 
w wersji papierowej). W protokole zaznaczono, że starając się rzetelnie wykonać zadanie, pra-
cownicy Oddziału Kancelarii oraz administrator systemu EZD dołożyli wszelkich starań, aby 
stworzyć referentom wykazy brakujących dokumentów i  spowodować ich zwrot do składu.  
Niestety każda próba skompletowania akt, a z uwagi na ówczesny brak funkcjonalności w EZD 
stworzenia raportu przekazania składu, kończyła się zaczynaniem pracy od nowa. Dokumenty 
były przez referentów zwracane bądź wypożyczane, co za każdym razem powodowało ręczne 
poprawianie raportów.
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czynności kancelaryjnych w systemie EZD26 oraz opis rozbudowy funkcjonalności 
systemu o konkretne moduły27. 

Podsumowanie

Przechodząc do konkluzji, uznać należy, że protokoły kontroli archiwalnych 
są cennym źródłem do bardzo ogólnych badań ilościowych, ale nie jakościowych. 
Na ich podstawie można zebrać informacje, kiedy dokładnie wdrożono system, 
jaki system, często – jak wyglądał proces wdrażania, ale rzadko – jakość wdro-
żenia. Z protokołów nie dowiemy się, co należałoby zmienić w funkcjonowaniu 
systemu. Kontrola nie może przecież ograniczać się do funkcjonowania samego 
archiwum zakładowego. Wydaje się, że w instytucjach z wdrożonym systemem 
EZD kontroler jeszcze baczniej niż dotychczas powinien przyglądać się działaniu 
kancelarii. Protokoły nie powstają po to, by można było wyciągać na ich podsta-
wie wnioski ogólne, nie powstają dla badaczy. Powstają po to, by reprezentanci 
przedpola archiwalnego wiedzieli, czy poprawnie postępują z dokumentacją.

Dane w protokołach nie są jednolite. Warto je ustandaryzować w celu moż-
liwości dokonywania badań jakościowych (czemu służy niewykorzystane w stu 
procentach pole „ustalenia kontroli”, gdzie powinien znaleźć się cały opis stanu 
faktycznego i  stwierdzonych nieprawidłowości) i  szczegółowych analiz ilościo-
wych. Nie ma wątpliwości, że potrzebne są jasne wytyczne precyzujące to, w jaki 
sposób należy przeprowadzać kontrolę, także w zakresie funkcjonowania syste-
mów EZD w różnego typu podmiotach. Pozwoliłoby to na ułatwienie i usprawnie-
nie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. 

Do takich wniosków doszli zapewne sami archiwiści, bowiem w  2020  r. 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził do stosowania przez 

26 Archiwum Narodowe w  Krakowie, Protokół kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
z 2012 i 2018 r.; Archiwum Państwowe w Warszawie, Protokół kontroli Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego z 2019 r.

27 Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Protokół kontroli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
z 2012 r. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w 2012 r. stosowano system e-Dok, który 
został rozbudowany (jak wskazano w protokole) o „nowe funkcjonalności, np. metrykę sprawy”. 
W protokole z 2016 r. osoba kontrolująca zwróciła uwagę na brak niezbędnego modułu w e-Dok 
pozwalającego na „obsługę archiwalnych dokumentów elektronicznych:”, zob. Archiwum Pań-
stwowe w Rzeszowie, Protokół kontroli i przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z 2016 r.
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archiwa państwowe wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli postępowa-
nia z  dokumentami elektronicznymi28. Tego rodzaju dokumentacja może być 
wytwarzana i  gromadzona w  różnorodny sposób. Pierwszy z  nich odnosi się 
do systemów EZD, coraz częściej w  literaturze, a  także w  wytycznych NDAP, 
nazywanych systemami klasy EZD29. Drugim wariantem są istniejące od wielu 
lat – i póki co najbardziej popularne – systemy teleinformatyczne wspomaga-
jące tradycyjny (papierowy) system zarządzania dokumentacją. Jeszcze inny 
sposób pozwalający na wytwarzanie oraz gromadzenie i przechowywanie doku-
mentacji elektronicznej dotyczy teleinformatycznych systemów dziedzinowych 
przeznaczonych do realizacji określonych zadań. Nie można też zapomnieć 
o informatycznych składach nośników danych, gdzie zapisana jest dokumenta-
cja stanowiąca oryginał pisma wniesionego do podmiotu, a następnie wydruko-
wanego lub zapisanego w systemie EZD30. Wytyczne NDAP wyraźnie wskazują, 
że kontrola archiwalna powinna obejmować trzy obszary. Pierwszym z nich jest 
system zarządzania dokumentacją obowiązujący w  jednostce kontrolowanej. 
Drugi to systemy dziedzinowe funkcjonujące w  danym podmiocie, zaś trzeci 
obejmuje dokumentację elektroniczną zgromadzoną w  jednostce, lecz poza 
wspomnianymi systemami31. Zgodnie z wytycznymi przed przeprowadzeniem 
kontroli właściwej powinno nastąpić odpowiednie przygotowanie polegające 
na analizie listy systemów funkcjonujących w jednostce oraz ankiety, z której 
jasno będzie wynikać, jaki jest system zarządzania dokumentacją w podmiocie. 
Informacje zawarte w ankiecie mają zatem dotyczyć systemu EZD funkcjonują-
cego w jednostce jako system podstawowy, systemu teleinformatycznego wspo-
magającego biurowość tradycyjną, systemów dziedzinowych oraz informacji 
dotyczących dokumentacji elektronicznej wytworzonej i zgromadzonej w inny 
sposób. Takie przygotowanie ma wspomóc pracownika nadzoru archiwalnego 

28 Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli postępowania z dokumentami elektronicznymi, 
załącznik do pisma Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9.04.2020 r., znak 
sprawy DKN.400.15.2020, Registratura NDAP (dalej: Wytyczne NDAP).

29 Brakuje definicji na określenie „system klasy EZD”. Co więcej, w literaturze znaleźć można in-
formację, że takie sformułowanie jest potoczne (zob. E. Perłakowska, Elektroniczne zarządzanie 
dokumentacją, [w:] G. Abgarowicz, E. Perłakowska, A. Prasal, Procedury elektronicznego zarządza-
nia dokumentacją w administracji, Warszawa 2018, s. 129). Tym bardziej dziwi fakt, że znajduje 
się ono w Wytycznych NDAP.

30 Wytyczne wspominają też o „innych lokalizacjach lub w magazynach danych czy na różnego 
rodzaju serwerach plików, np. NAS”, zob. Wytyczne NDAP, s. 2–3.

31 Ibidem, s. 3.
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w wyznaczeniu obszarów, które powinny być sprawdzone podczas przeprowa-
dzanej kontroli32. 

Po rozdziale poświęconym przygotowaniu do kontroli, wytyczne opisują pro-
cedurę jej przeprowadzania, z zachowaniem podziału na wymienione już obszary. 
Nie ma sensu w tym miejscu wymieniać wszystkich szczegółów (choć są ważne), 
warto jednak zwrócić uwagę, że osoba przeprowadzająca kontrolę w jednostkach, 
w których system EZD funkcjonuje jako podstawowy, ma obowiązek m.in. ocenić 
poprawność przechowywania dokumentacji w  składach chronologicznych oraz 
w składach informatycznych nośników danych, a także ocenić stan prowadzonych 
szkoleń i instruktaży dla pracowników. Może też sprawdzić wewnętrzne regula-
cje dotyczące systemu EZD. Za nieodzowne zadanie stawiane przed pracownika-
mi nadzoru archiwalnego uznano dokonanie oceny znajomości i przestrzegania 
przez pracowników zasad pracy w systemie EZD polegającej na weryfikacji pro-
wadzenia spisów spraw oraz wykonywania działań w zakresie obiegu dokumen-
tacji. Kontrolerzy muszą skupić się także na ocenie poprawności wykonywania 
czynności kancelaryjnych w  systemie EZD, w  tym m.in. na ocenie sposobu re-
jestracji przesyłek wpływających za pośrednictwem różnych kanałów wpływu. 
Weryfikacji podlegać mają ponadto: sposób przekazywania dokumentacji elek-
tronicznej z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, składy chrono-
logiczne oraz składy informatycznych nośników danych, a także możliwość prze-
kazywania elektronicznych materiałów archiwalnych do Archiwum Dokumentów 
Elektronicznych. Kontrola powinna przebiegać w oparciu o wybraną próbę kon-
trolną, wytypowaną na podstawie ustalonych w  wytycznych NDAP kryteriów, 
oraz raporty generowane z kontrolowanego systemu EZD. W części poświęconej 
procedurze postępowania z dokumentami elektronicznymi w jednostkach, które 
wspomagają się systemem teleinformatycznym, warto zwrócić uwagę na fakt, że 
to kontroler ma obowiązek ustalenia, czy systemem wspomagającym jest system 
klasy EZD wspierający obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej33. 

Wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy uznać za do-
kument niezwykle ważny, porządkujący sposób prowadzenia kontroli archiwal-
nych w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz dokumentacji 
elektronicznej. Zastosowanie się do wytycznych spowoduje zapewne większy 
nakład pracy kontrolerów, ale jednocześnie powinno wpłynąć na ujednolicenie 

32 Ibidem, s. 4–5.
33 Ibidem, s. 13. Zob. przypis nr 29.
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stopnia szczegółowości danych kontrolowanych i  ujmowanych w  protokołach. 
Tak wzbogacone dokumenty pozwolą na sprawniejsze zarządzanie dokumenta-
cją na przedpolu archiwalnym oraz skuteczniejsze kształtowanie narastającego 
zasobu archiwalnego. Powstałe protokoły staną się zapewne cennym źródłem 
umożliwiającym dokonanie globalnej oceny zarządzania dokumentacją elektro-
niczną oraz w sposób elektroniczny w polskich urzędach. To z kolei pozwoli na 
kształtowanie bardziej świadomej, zaplanowanej i skoordynowanej polityki wo-
bec nowych wyzwań archiwów związanych z postępem technologicznym. 

Prace nad ulepszaniem kontroli archiwalnych w zakresie ciągle rosnącej liczby 
dokumentów elektronicznych i stale rozwijających się systemów informatycznych 
nie są zapewne zakończone. Pomimo szczegółowo opisanych procedur kontro-
li archiwalnych, w strategii rozwoju archiwów państwowych na lata 2021–2030 
można przeczytać, że „procesy rozwoju systemów elektronicznego zarządzania 
dokumentacją (EZD) wymagają przygotowania przez Archiwa Państwowe no-
wych narzędzi nadzoru nad twórcami dokumentacji stosującymi systemy EZD”34.

Źródła

Protokoły kontroli archiwalnych z lat 2011–2019 zgromadzone w oddziałach nadzoru archiwalne-

go archiwów państwowych w: Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Kra-

kowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Suwałkach, Toruniu, 

Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz w wybranych oddziałach tych archiwów, uzyskane 

w trybie dostępu do informacji publicznej.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2015, poz. 

1446, z późn. zm.).

Ustawa z  dnia 17 lutego 2005  r. o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. 2005, nr 64, poz. 565).

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. 2015, poz. 566).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i spo-

sobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. 2012, poz. 250).

34 Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021–2030, zesp. red.: J. Chojecka, M. Mu-
szyńska, P. Pietrzyk, E. Rosowska-Jakubczyk, M. Sadza, Warszawa, 2021, https://www.archi-
wa.gov.pl/o-nas/archiwa-panstwowe/strategia/ [dostęp: 30.10.2022]. 

https://www.archiwa.gov.pl/o-nas/archiwa-panstwowe/strategia/
https://www.archiwa.gov.pl/o-nas/archiwa-panstwowe/strategia/
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Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, 

w  których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. 2012, poz. 269, 

z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w spra-

wie wymagań technicznych formatów zapisu i  informatycznych nośników danych, na któ-

rych utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. 2006, 

nr 206, poz. 1519). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 30  października 2006  r. 

w  sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006, 

nr 206, poz. 1517).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 30 października 2006  r. 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. 2006, 

nr 206, poz. 1518).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 stycznia 2011  r. w  sprawie instrukcji kance-

laryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interope-

racyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017, 

poz. 2247).

Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli postępowania z  dokumentami elektronicznymi, 

załącznik do pisma Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9.04.2020 r., znak 

sprawy DKN.400.15.2020, Registratura NDAP.

Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 lutego 2016 r. w spra-

wie systemu teleinformatycznego „NiKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna”, https://www.gov.pl/

web/archiwa/rok-20136 [dostęp: 30.10.2022].

Zarządzenie nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 czerwca 2000 r. w spra-

wie przeprowadzania przez archiwa państwowe kontroli postępowania z  materiałami archi-

walnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów 

Państwowych,  Registratura NDAP, znak sprawy WOU 402/6/2000.

Zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 grudnia 2020 r. w spra-

wie kontroli postępowania z  materiałami archiwalnymi i  dokumentacją niearchiwalną po-

wstałą i zgromadzoną w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych,  

organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych 

(Dz. Urz. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 2020, poz. 32), https://ndap.bip.gov.pl/

dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html [dostęp: 18.06.2022].

https://www.gov.pl/web/archiwa/rok-20136
https://www.gov.pl/web/archiwa/rok-20136
https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html
https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html


183 OgÓLnE CZY SZCZEgÓŁOWE? DAnE DOTYCZąCE BIUROWOŚCI…  ̵

Bibliografia

Archiwum Narodowe w Krakowie. Kontrole archiwalne, https://ank.gov.pl/co-robimy/nadzor-ar-

chiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/kontrole-archiwalne/ [dostęp: 3.11.2021].

Laszuk A., Stan informatyzacji archiwów państwowych, „Archeion” 2004, t. 107, s.  71–204.

Nadzór i Kontrola Archiwalna. Instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika, Warszawa 2016, 

załącznik do zarządzenia Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 lutego 

2016 r. w sprawie systemu teleinformatycznego „NIKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna”.

Perłakowska E., Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, [w:] G. Abgarowicz, E. Perłakowska, A. Pra-

sal, Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Warszawa 2018, s. 129–

186.

Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021–2030, zesp. red.: J. Chojecka, M. Muszyń-

ska, P. Pietrzyk, E. Rosowska-Jakubczyk, M. Sadza, Warszawa 2021, https://archiwa.gov.pl/

pl/aktualnosci/5518-strategia-rozwoju-archiwow-panstwowych-na-lata-2021-2030 [dostęp: 

30.10.2022].

https://ank.gov.pl/co-robimy/nadzor-archiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/kontrole-archiwalne/
https://ank.gov.pl/co-robimy/nadzor-archiwalny/glowne-zadania-nadzoru-archiwalnego/kontrole-archiwalne/
https://www.archiwa.gov.pl/o-nas/archiwa-panstwowe/strategia/
https://www.archiwa.gov.pl/o-nas/archiwa-panstwowe/strategia/


ARCHEION 
2022, T. CXXIII, s. 184–217 
ISSN 0066-6041 
e-ISSN 2658-1264

 
 

LICENCJA CC BY-NC-ND 4.0 
DOI 10.4467/26581264ARC.22.004.16465

STUDIA I MATERIAŁY

System elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW… 
a wewnętrzne normatywy regulujące zarządzanie dokumentacją 
w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie 
(2011–2021). Wybrane aspekty

Marcin Smoczyński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) 
marsmo@umk.pl, ORCID 0000-0002-4111-0201

STRESZCZENIE
Artykuł zawiera sprawozdanie z badań dotyczących funkcjonowania sys-
temu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (dalej EZD PUW), który jest drugim pod względem liczby 
wdrożeń systemem typu EZD w administracji publicznej w Polsce. Celem 
badań było ustalenie, w jaki sposób wprowadzenie do stosowania EZD 
PUW wpływa na działanie registratury w urzędzie, obieg dokumentów 
oraz sposoby załatwiania i dokumentowania spraw. Tekst składa się z czę-
ści wprowadzającej, omówienia metody gromadzenia i analizy materiałów 
źródłowych oraz prezentacji wyników w dwóch ujęciach – dla jednostek, 
które wskazały system tradycyjny jako podstawowy sposób dokumento-
wania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz dla urzędów, które 
za główny system zarządzania dokumentacją uznały EZD. Badaniem ob-
jęto 163 urzędy administracji samorządowej i rządowej w terenie, które 
w latach 2011–2022 wprowadziły do stosowania system EZD PUW. 
W grupie tej znalazły się 133 urzędy miejskie, gminne oraz miejsko-gmin-
ne, 32 starostwa powiatowe, 13 urzędów wojewódzkich oraz 5 urzędów 
marszałkowskich. Autor przeanalizował odpowiedzi udzielone w ankiecie 
skierowanej do wytypowanych urzędów oraz udostępnione przez respon-
dentów normatywy wewnętrzne dotyczące zarządzania dokumentacją 
elektroniczną, będące suplementem do podstawowych instrukcji kancela-
ryjno-archiwalnych wymaganych przez przepisy prawa. Badanie pokazało 
niejednorodność regulacji wewnętrznych dotyczących wdrożenia systemu 
EZD PUW i jego funkcjonowania w poszczególnych urzędach, zarówno 
w wypadku pełnego wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, 
jak i rozwiązań hybrydowych. Zdaniem autora, ta różnorodność rozwiązań 
przekłada się na heterogeniczność funkcjonowania urzędów i dokumen-
towania ich działalności, co w obszarze działania administracji publicznej 
jest zjawiskiem niepożądanym. Wskazano dwie główne przyczyny takiego 
stanu rzeczy. Pierwsza to obowiązywanie – nieprzystających do obecnych 
rozwiązań stosowanych w biurowości elektronicznej – przepisów państwo-
wych z 2011 r. regulujących organizację biurowości administracji publicz-
nej w Polsce. 
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Drugą jest nieadekwatna do współczesnych potrzeb kancelarii elektronicz-
nej polityka nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym prowadzona 
przez archiwa państwowe. Do artykułu załączono dwa aneksy zawierające 
wykazy wewnętrznych regulacji wpływających na postępowanie z doku-
mentacją.

The EZD PUW electronic records management system vs. internal 
norms governing records management in local and state government 
units in the field (2011–2021). Selected aspects
ABSTRACT 
The article is a report from a survey concerning operation of the 
Podlaskie Voivodship Office’s Electronic Documents Management system 
(hereinafter: EZD PUW), which is the second most implemented EDM-
type system in public administration in Poland. The aim of the survey was 
to determine how the implementation of EZD PUW affects the operation 
of the Office’s registry, the workflow of documents and procedures for 
handling and documenting cases. The text comprises an introductory part, 
a discussion of the method of collecting and analysing source materials, 
and a presentation of the results divided into two perspectives – for the 
offices that indicated the traditional system as their primary method of 
documenting the course of handling and resolving cases, and for those 
offices that recognized the EDM system as their main documentation 
management environment. The survey covered 163 offices of self-
government and government administration units, which implemented 
the EZD PUW system in 2011–2022. The group included 133 Municipal 
Offices (urban, rural and mixed), 32 County Offices, 13 Voivodship Offices 
and five Marshal’s Offices. The author analysed responses to a survey 
addressed to the selected offices, as well as the internal regulations, 
provided by the respondents, determining procedures for management 
of electronic records, supplementary to the basic office and archival 
manuals required by law.  The survey revealed lack of uniformity of internal 
regulations regarding the implementation of the EZD PUW system and 
its operation in individual offices, both in case of implementation of fully 
electronic document workflow and in case of hybrid solutions. According 
to the researcher, such diversity of solutions translates into heterogeneity 
in the operation of offices themselves as well as in the documentation of 
their activities. According to the author, such a situation is undesirable in 
the field of public administration operations. Two main reasons for this 
state of affairs were indicated. The first is the applicability of the 2011 
framework state regulations governing the organization of clerical work 
in public administration in Poland, which are not adapted to the current 
electronic office solutions. The second is the supervision policy on the 
part of the state archives with regard to the growing archival resource, 
inadequate to modern needs of an electronic chancellery. There are two 
appendices to the article, containing lists of internal regulations affecting 
the handling of records.
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public 
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electronic records 
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Podlaskie 
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Nadal popularne badania kancelarii XX w. mają ugruntowaną metodologię oraz 
bazę źródłową. Dążąc do poznania genetyki akt, poszukuje się zazwyczaj nor-
matywów kancelaryjno-archiwalnych i weryfikuje ich stosowanie w zachowanej 
dokumentacji (szczególnie poprzez występowanie not i  zapisków kancelaryj-
nych), uzyskując obraz dawnej biurowości1. Podobnie postępowali ówcześni pra-
cownicy urzędów  – techniczni i  koncepcyjni. By poznać zasady wykonywania 
czynności kancelaryjnych, sięgali głównie po normy regulujące biurowość, zwane 
zwykle (choć nie zawsze) instrukcjami kancelaryjnymi. Czy badania nad kance-
larią współczesną drugiego i trzeciego dziesięciolecia XXI w. także będzie można 
prowadzić w ogólnie nakreślony wyżej sposób? Czy nadal wystarczy studiować 
jedynie instrukcję kancelaryjną, by poznać procedury związane z zarządzaniem 
dokumentacją?

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w spra-
wie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z wielu powo-
dów stanowiło zwrot we współczesnej biurowości większości urzędów admini-
stracji publicznej w Polsce2. Wpłynęło na ujednolicenie wykonywania czynności 
kancelaryjnych w  jednostkach administracji samorządowej oraz rządowej w te-
renie, na lata stając się narzędziem wykorzystywanym przy selekcji materiałów 
archiwalnych tej proweniencji, unormowało działania archiwów zakładowych, 
a także dało prawne podstawy nie tylko do wykorzystywania w biurowości syste-
mów elektronicznego zarządzania dokumentacją, ale wręcz opierania jej na tym 

1 Zob. m.in. H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej, Toruń 
1993; M.  Konstankiewicz, Kancelaria starostw województwa lubelskiego w  latach 1919–1939, 
Lublin 2011; A.G. Dąbrowski, Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w la-
tach 1918–1939, Warszawa 2015; M. Dereszyńska-Romaniuk, Kancelaria urzędu wojewódzkiego 
pomorskiego w Toruniu w latach 1919–1939, Warszawa 1998; A. Piasta, Kancelaria Starostwa Po-
wiatowego Piotrkowskiego 1919–1939, „Archeion” 2005, t. 108, s. 284–302; A. Barszcz, Prezy-
dium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego 
(1945–1996), Warszawa 2014; T. Filipczak, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w la-
tach [1944] 1952–1989, Warszawa 2015; R. Degen, Kancelaria wojewódzkich urzędów administra-
cji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1950, Warszawa 2005; W. Horst, Kancelarie 
i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego 
Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944–
1990), Warszawa 2006.

2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67 – dalej: Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
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środowisku teleinformatycznym. Prawodawca – zobowiązany mocą ustawy archi-
walnej – jednoznacznie określił wachlarz przepisów kancelaryjno-archiwalnych. 
Do normatywu dołączono instrukcję kancelaryjną, jednolite rzeczowe wykazy 
akt oraz instrukcję archiwalną. W teorii więc zarządzanie dokumentacją w urzę-
dach gminy i związkach międzygminnych, organach powiatu, organach samorzą-
du województwa i organach zespolonej administracji rządowej w województwie, 
a także w urzędach obsługujących te organy, zostało w 2011 r. w pełni uregulo-
wane. 

Na mocy przepisów kierownicy podmiotów zostali zobowiązani do wskaza-
nia systemu (tradycyjnego lub EZD) wykonywania czynności kancelaryjnych jako 
podstawnego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i  rozstrzygania 
spraw. Możliwość wspomagania wykonywania czynności kancelaryjnych syste-
mem EZD skutkuje obserwowaną w praktyce formą pośrednią, w której, mimo 
wskazania systemu tradycyjnego jako podstawowego, dużą rolę przy zarządzaniu 
dokumentacją odgrywa system teleinformatyczny. W tym samym rozporządze-
niu zapewniono także możność wskazywania wyjątków (w jednoznacznie okre-
ślonych przypadkach) od podstawowego sposobu dokumentowania przez wyty-
powanie klas z wykazu akt.

Pojawianie się od 2011  r. wewnętrznych normatywów dotyczących zarzą-
dzania dokumentacją w podmiotach było naturalną konsekwencją § 1 ust. 3 i 5 
instrukcji kancelaryjnej3. Ich zakres jest jednak często znacznie szerszy niż wy-
łącznie wskazanie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych i  wyjątków 
od niego. W niektórych podmiotach wiąże się to z wykorzystywaniem systemu 
EZD PUW4 – tam normatywy te mają zróżnicowane formy i zakres informacyj-
ny, niekiedy wręcz pełnych instrukcji kancelaryjnych, podręczników biurowych 
określających tryb postępowania z  dokumentacją do momentu przekazania jej 
do archiwum zakładowego. Głównym celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie 
się temu zjawisku, określenie jego skali, a także przygotowanie wstępnej analizy 

3 Ibidem.
4 EZD PUW (oraz mający go zastąpić system EZD RP) to systemy teleinformatyczne służące do 

elektronicznego zarządzania dokumentacją będące własnością Skarbu Państwa. Umożliwiają 
pełną elektronizację spraw, wykonanie w nich i udokumentowanie wszystkich czynności kance-
laryjnych, archiwizację spraw i generowanie paczek archiwalnych z możliwością bezpośredniego 
przekazania do Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). Są to systemy pozwalające na 
integrację z innymi systemami dziedzinowymi, w tym także platformami do wysyłki korespon-
dencji; zob. szerzej: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Informacja o projekcie, https://
ezd.gov.pl/www/ezd/projekt [dostęp: 22.08.2022]. 

https://ezd.gov.pl/www/ezd/projekt
https://ezd.gov.pl/www/ezd/projekt
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wewnętrznych – innych niż instrukcja kancelaryjna, wykaz akt oraz instrukcja ar-
chiwalna – normatywów regulujących zarządzanie dokumentacją w jednostkach 
administracji samorządowej i rządowej w terenie wprowadzonych w konsekwen-
cji wdrażania systemu EZD PUW.

Metoda badawcza

Pierwszy etap badania stanowiło określenie grupy badawczej. Obszar zaintere-
sowania ograniczono do wybranych jednostek organizacyjnych administracji sa-
morządowej i rządowej w terenie – urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, 
urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich. Za materiał źródłowy 
przyjęto „Zestawienie instytucji wdrażających system EZD PUW na podstawie 
porozumienia z Wojewodą Podlaskim” udostępnione na stronie internetowej sys-
temu5. Pozwoliło to zidentyfikować 163 podmioty, które w  latach 2011–2022, 
w ramach umowy, stały się partnerami wojewody podlaskiego w procesie wdra-
żania systemu EZD PUW. W grupie tej znalazły się: 133 urzędy miejskie, gminne 
oraz miejsko-gminne, 32 starostwa powiatowe, 13 urzędów wojewódzkich oraz 
5 urzędów marszałkowskich. 

Do wszystkich wytypowanych jednostek przesłano wnioski o udostępnienie 
informacji publicznej w zakresie zarządzania dokumentacją. Zadano następujące 
pytania: 
1. Czy w podmiocie nastąpiło pełne wdrożenie systemu EZD PUW jako pod-

stawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania 
spraw urzędowych?

2. Czy w podmiocie obowiązują jakiekolwiek wewnętrzne normatywy regulu-
jące lub wpływające na podstępowanie z dokumentacją tradycyjną lub elek-
troniczną (inne niż instrukcja kancelaryjna, wykaz akt oraz instrukcja archi-
walna), które zostały wdrożone w związku z obsługą systemu EZD PUW?
Do wniosku dołączono prośbę o przesłanie normatywów wskazanych jako od-

powiedź na drugie pytanie6. 

5 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Partnerzy, https://ezd.gov.pl/www/ezd/partnerzy 
[dostęp: 9.06.2022].

6 Wszelkie dane zgromadzone w  toku badania przechowywane są w  siedzibie Wydziału Nauk 
Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Wł. Bojarskiego 1.

https://ezd.gov.pl/www/ezd/partnerzy
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Do dalszej analizy zakwalifikowano te podmioty, które na przynajmniej jed-
no ze sformułowanych wyżej pytań odpowiedziały twierdząco. Było to łącznie 
70 jednostek, w tym: 18 urzędów gminy, 16 starostw powiatowych, 16 urzędów 
miejskich, 13 urzędów wojewódzkich, 5 urzędów marszałkowskich oraz 2 urzędy 
miasta i gminy. 

Charakter odpowiedzi pozwolił na wydzielenie dwóch odrębnych grup badaw-
czych. Pierwszą stanowiły podmioty, w  których nie nastąpiło pełne wdrożenie 
systemu EZD PUW jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu 
załatwiania i  rozstrzygania spraw urzędowych7. W  tych urzędach system EZD 
stanowił jedynie narzędzie wspomagające model tradycyjny. Do grupy zakwa-
lifikowano w  sumie 45 jednostek organizacyjnych, w  tym: 17 urzędów gminy, 
13  urzędów miejskich, 10 starostw powiatowych, 3 urzędy marszałkowskie, 
1 urząd wojewódzki oraz 1 urząd miasta i gminy (mapa 1). Do drugiej grupy zali-
czono te jednostki, w których w latach 2011–2022 nastąpiło wskazanie systemu 
EZD PUW jako podstawowego środowiska zarządzania dokumentacją w  jedno-
stce. W grupie tej znalazły się w sumie 23 podmioty: 12 urzędów wojewódzkich, 
5 starostw powiatowych, 3 urzędy miasta, 2 urzędy marszałkowskie oraz 1 urząd 
miasta i  gminy (mapa  2)8. Do żadnej z  grup nie przypisano dwóch jednostek, 
w których nastąpiło pełne wdrożenie systemu EZD PUW, nie wiążące się jednak 
ze stosowaniem odrębnych (niż instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna 
oraz wykaz akt) normatywów wewnętrznych9.

Kolejny etap badania stanowiła analiza zebranego materiału źródłowego  – 
wskazanych przez jednostki wewnętrzne normatywów (wraz z  załącznikami) 
wpływających na zarządzanie dokumentacją w podmiotach, z wyłączeniem kom-
pletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych załączonych do Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r.10 Do badań wykorzystano komer-
cyjne oprogramowanie Dedoose11. Aplikacja została zaprojektowana do obsługi 

7 W myśl Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
8 Z badania wyłączono Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w którym wdrożenie systemu 

EZD PUW nastąpiło przed 2011 r. – na podstawie zarządzenia wojewody podlaskiego 157/09 
z dnia 31 grudnia 2009 r.

9 Były to Urząd Gminy w Sidrze oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
10 Akty prawne wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych, które stosują system tradycyjny 

zawiera aneks nr 1. Wewnętrzne regulacje wdrożone w jednostkach z systemem EZD jako pod-
stawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw urzędowych wymieniono 
w aneksie nr 2. 

11 Dedoose, https://www.dedoose.com/ [dostęp: 9.06.2022].

https://www.dedoose.com/


Mapa 1. Jednostki przypisane do pierwszej grupy badawczej – z systemem tradycyjnym jako 

podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

Opracowanie własne.
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i  symultanicznej analizy dużej ilości danych jakościowych oraz mieszanych12. 
Charakter zgromadzonego materiału źródłowego wymagał częściowej konwersji 
do plików przeszukiwalnych z  zastosowaniem optycznego rozpoznawania zna-
ków (OCR), co z kolei umożliwiło wykorzystanie kodów stworzonych w aplikacji. 
Kodowanie pozwoliło natomiast na uporządkowanie informacji, podzielenie ich 
na segmenty oraz wygenerowanie raportu dotyczącego występowania przeważ-
nie określonych apriorycznie grup rzeczowych (kodów)13. Dotyczyły one m.in.: 
kwestii występowania opisu wykonywania czynności kancelaryjnych; zakre-

12 Szerzej zob. Dedoose: Distinguishing features and functions, https://www.surrey.ac.uk/sites/
default/files/2020-08/dedoose-distinguishing-features-and-functions.pdf [dostęp: 9.06.2022].

13 W toku analizy wachlarz kodów został rozszerzony. 

https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2020-08/dedoose-distinguishing-features-and-functions.pdf
https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2020-08/dedoose-distinguishing-features-and-functions.pdf
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su wykorzystywania systemu EZD PUW; wskazania sposobu dokumentowania 
przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw urzędowych; zagadnienia wpływu na 
postępowanie z dokumentacją tradycyjną; występowania tezaurusa słownictwa 
specjalistycznego; wskazywania i odsyłania do odrębnych, wewnętrznych norma-
tywów oddziałujących na zarządzanie dokumentacją oraz spełniania kryteriów 
stawianych instrukcjom kancelaryjnym. 

Mapa 2. Jednostki przypisane do drugiej grupy badawczej – z systemem EZD jako podstawo-

wym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

Opracowanie własne. 

Ze względu na obszerność materiału źródłowego (opiewającego łącznie na 
ponad 1500 stron maszynopisu) analiza wewnętrznych normatywów oddziału-
jących na zarządzanie dokumentacją w jednostkach administracji samorządowej 
i rządowej w terenie miała wymiar ograniczony do wybranych aspektów. Charak-
ter oraz wyjątkowa wartość informacyjna zgromadzonych materiałów otwierają 



̵ MARCIn SMOCZYńSKI192

jednak pole do stawiania dalszych pytań na temat praktycznych i prawnych roz-
wiązań stosowanych we współczesnych kancelariach.

Ilustracja 1. Kod QR z linkiem do interaktywnej mapy jednostek objętych badaniem wraz z da-

nymi teleadresowymi. Opracowanie własne. 

Jednostki z systemem tradycyjnym jako podstawowym sposobem 
dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

W objętych badaniem jednostkach decyzja o przystąpieniu do procesu wdro-
żenia systemu EZD PUW, czego koniecznym warunkiem było podpisanie spe-
cjalnego porozumienia z wojewodą podlaskim, nie następowała bezpośrednio po 
18 stycznia 2011 r. (wykres 1). Pierwsze, nieliczne postanowienia w tej sprawie 
zostały podjęte dopiero w  latach 2014–2016. Częściej decydowano się na ten 
krok dopiero w 2018 r. (13% jednostek). Należy zwrócić uwagę, że łącznie w 50% 
podmiotów porozumienie zostało zawarte dopiero w 2021 r., a zatem w momen-
cie, w którym świat zaczynał się mierzyć z pandemią COVID-19, przenosił dzia-
łalność do świata wirtualnego i zwracał się ku narzędziom komunikacji na odle-
głość14. 

Podjęciu decyzji o  wdrożeniu systemu EZD PUW  – w  ograniczonej formie 
jako narzędzia wspomagającego tradycyjny sposób zarządzania dokumentacją – 
w  33% przypadków towarzyszyło (zazwyczaj w  bliskiej, najdłużej rocznej, per-

14 Zob. szerzej: K. Pepłowska, Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informa-
tyzację biurowości w jednostkach administracji samorządowej, „Archeion” 2021, t. 122, s. 281–309; 
M. Smoczyński, Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednost-
kach administracji samorządowej i rządowej w terenie, ibidem, s. 310–336.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pe6alJuGIZ4QSU9av0Mtg1-jDYD62QQ&usp=sharing
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spektywie czasowej) opublikowanie nowych, wewnętrznych normatywów wpły-
wających na wykonywanie czynności kancelaryjnych15. Największa rozbieżność 
w  tym zakresie wystąpiła w  roku 2015, gdy przy liczbie wdrożeń na poziomie 
2% pojawiło się aż 22% wewnętrznych normatywów. Ich ogłoszenie wiązało się 
z uruchomieniem innych niż EZD PUW narzędzi do elektronicznego zarządza-
nia dokumentacją, które w późniejszym czasie – wraz z decyzją o wprowadzeniu 
systemu stworzonego pod auspicjami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – były 
aktualizowane16. 

Wykres 1. Podpisanie porozumienia z wojewodą podlaskim w sprawie wdrożenia systemu EZD 

oraz publikowanie wewnętrznych normatywów wpływających na zarządzanie dokumentacją 

w latach 2011–2022 

Opracowanie własne. 

Jednym z istotniejszych wyzwań w badaniu było ustalenie, czy wewnętrzne 
normatywy, funkcjonujące w  podmiotach objętych analizą równocześnie z  in-
strukcją kancelaryjną z  2011  r., można określić instrukcjami kancelaryjnymi.  
Posłużono się przy tym pojęciem z lat 70. XX w., gdy instrukcję zdefiniowano jako 

15 Łącznie 4 podmioty poinformowały, że takie regulacje są w trakcie opracowania lub zostaną 
opracowane: Urząd Gminy Ruciane Nida, Urząd Gminy Sokoły, Urząd Gminy Grabowo oraz 
Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

16 Np. w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej. 
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„przepisy normujące zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz 
postępowania z aktami do momentu przekazania ich do archiwum”17. W anali-
zie przydatny był także komentarz autorstwa Haliny Robótki, która w  2010  r. 
instrukcję kancelaryjną określiła jako „zbiór zasad, norm, wskazówek szczegóło-
wych, wyjaśnień i opisów czynności biurowych, rodzaj podręcznika kancelaryj-
nego”18 wraz ze słusznym spostrzeżeniem, że trudno spotkać opracowanie kom-
pleksowe i w pełni idealne19. Brano pod uwagę wybrane kryteria zaproponowane 
przez Roberta Degena – zakres informacyjny oraz czynności, których wykonywa-
nie uregulowano normatywem i jego załącznikami, a także układ analizowanego 
materiału20. 

Wyniki oceny ilustruje wykres nr 2. Wymagania stawiane instrukcjom kan-
celaryjnym spełniło niewiele ponad 38% przeanalizowanych normatywów, co 
sprawia, że 62% z nich nie miało takiego charakteru, a zatem traktowało o tech-
nicznych i/lub personalnych aspektach wdrażania i  wykorzystywania systemu 
EZD w działalności jednostki, ew. dotyczyło wybranych czynności kancelaryjnych 
z ograniczonym opisem informacyjnym21. Bez żadnych wątpliwości można jed-
nak stwierdzić, że wprowadzanie systemów EZD, nawet w niepełnym zakresie, 
spowodowało w  niemal jednej trzeciej podmiotów konieczność przygotowania 
i stosowania normatywów regulujących procedury związane z zarządzaniem do-
kumentacją.

W zdecydowanej większości materiałów określono zakres wykorzystywania 
systemu EZD PUW w  jednostce oraz wypisano czynności kancelaryjne, które 
w  tym systemie należy wykonywać. Takie opisy zawierało 76% wewnętrznych 
normatywów, choć zazwyczaj nie były one szczegółowe, ograniczając się do pod-
stawowych tylko informacji (wykres 2)22. 

Jak już wspomniano, większość normatywów nie spełniłoby wypracowanych 
na gruncie naukowym kryteriów stawianych opracowaniom określanym mia-

17 Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 37.
18 H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010, s. 83.
19 Ibidem, s. 33.
20 R. Degen, Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej, [w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i ... koty. 

Księga Jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. idem, M. Jabłońska, W.K. Roman, Warszawa 
2016, s. 48–49.

21 Do pierwszej grupy zaliczymy m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd 
Miasta Mrągowa oraz Urząd Gminy w Ujeździe. Do drugiej – Urząd Gminy Będków, Urząd Gmi-
ny Ełk, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Gminy Lelów oraz starostwa powiatowe w Miń-
sku Mazowieckim, Nidzicy oraz Starachowicach. 

22 M.in. Urząd Gminy Grajewo, Urząd Miasta Konina. 
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nem „instrukcji kancelaryjnej”. Nie oznacza to jednak, że kompletnie pominię-
to w nich kwestie związane z wykonywaniem czynności kancelaryjnych. Opisy 
o różnej szczegółowości, które dotyczyły postępowania z dokumentacją na róż-
nych etapach jej życia, zawarto w 58% regulacji. Często dotyczyły wybranych tyl-
ko czynności – przyjmowania dokumentacji, prowadzenia rejestrów kancelaryj-
nych oraz rejestracji dokumentacji, choć niektóre z jednostek zdecydowały się na 
opis pełnego, elektronicznego obiegu pism wraz z wyjaśnieniem procedur23. 

Przenalizowane normatywy w  zdecydowanej większości dotyczyły postępo-
wania zarówno z  dokumentacją elektroniczną, jak i  tradycyjną  – obejmowały 
(w jakimkolwiek, choćby najmniejszym zakresie) także tę jej część, która pozo-
stawała poza systemem EZD PUW. Ponad 82% materiałów regulowało wykony-
wanie czynności kancelaryjnych także w systemie tradycyjnym (zob. wykres 2)24. 
Należy jednak podkreślić, że w niektórych z nich część dotycząca postępowania 
z dokumentacją tradycyjną miała zakres podstawowy i ograniczała się np. tylko 
do listy przesyłek wpływających wyłączonych z procedury otwierania w kancela-
rii ogólnej. 

Od co najmniej połowy XX w. specjaliści biurowości nawoływali, by pieczę nad 
prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w  urzędach powierzać 
wysoce wykwalifikowanym pracownikom25. W 2011 r. postulat ten został zreali-
zowany wręcz szerzej – „koordynatorów czynności kancelaryjnych” upoważniono 
do kontroli nad biurowością, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt 
do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw, 
a  także  – w  porozumieniu z  archiwistą zakładowym  – doradzania komórkom 
organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją26. Kierow-
nicy jednostek zostali zobowiązani do wskazywania pracowników- koordynato-
rów czynności kancelaryjnych27. Dla 44% podmiotów informacje te znalazły się 
w przenalizowanych w toku badania normatywach, niestety w niektórych przy-
padkach expressis verbis, poprzez podanie danych osobowych konkretnych urzęd-

23 Np. Urząd Gminy w Nowince oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
24 Normatywy dotyczyły wyłącznie dokumentacji elektronicznej m.in. w: Starostwie Powiatowym 

w Sochaczewie, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Urzędzie Gminy Będków 
oraz w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. 

25 Zob. m.in.: M. Smoczyński, Współczesny zarządca dokumentacji a zarządzający aktami specjali-
sta–organizator wg koncepcji Jana Kościołka, „Archiwa  – Kancelarie  – Zbiory” 2017, nr  8(10), 
s. 111–128.

26 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., § 2.2, § 5.11. 
27 Zob. także: M.  Szyrski, R.  Mędrzycki, Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji 

kancelaryjnej, „Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka” 2014, nr 1(34), s. 113–115.
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ników, co w praktyce skutkować musiało niestałością przepisów i koniecznością 
ich aktualizowania w  momencie jakichkolwiek zmian personalnych28. W  części 
podmiotów zdecydowano się na wskazania ogólniejsze – stanowiska pracy, któ-
remu powierzano rolę wynikającą z przepisów z 2011 r., niekiedy także ze szcze-
gółowym wypisaniem zakresu obowiązków29. W  większości przeanalizowanych 
materiałów (56%) nie zawarto informacji o koordynatorach czynności kancela-
ryjnych (wykres 2)30. 

Wykres 2. Wyniki analizy wewnętrznych normatywów wdrożonych w związku z wykorzysty-

waniem systemu EZD PUW w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie 

(system tradycyjny) – część pierwsza 

Opracowanie własne. 

Wykaz akt, narzędzie, którego znaczenia w efektywnym zarządzaniu nie 
można przecenić, służące bowiem do rejestracji dokumentacji, łączenia pism 
w sprawy i  jednostki kancelaryjne, określania kategorii archiwalnej, układa-
nia w  registraturze, w  archiwum bieżącym, wyszukiwania akt oraz porząd-
kowania w  archiwach historycznych, został załączony  – w  całości lub (zde-

28 M.in. w Urzędzie Gminy Grajewo.
29 Np. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 
30 M.in. w: Urzędzie Miasta Zakopane, Urzędzie Gminy Lipsk, Starostwie Powiatowym w Graje-

wie, Urzędzie Gminy Tykocin. 
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cydowanie częściej) fragmentarycznie  – do 42% normatywów31. Weryfikacji 
podlegało uwzględnienie w  nich wszystkich niezbędnych informacji  – sym-
bolu klasyfikacyjnego, hasła klasyfikacyjnego oraz kategorii archiwalnej 
(a zatem z wyłączeniem rubryki przeznaczonej na uwagi). W części spośród 
58% przeanalizowanych materiałów znajdowały się informacje zaczerpnięte 
z  wykazów akt, jednak umieszczono w  nich dane niepełne  – odnoszące się 
zazwyczaj do samego hasła klasyfikacyjnego, ew. wraz z symbolami klasyfika-
cyjnymi (wykres 3)32. 

Załączanie wykazu akt lub jego fragmentu było okazją do wskazywania wy-
jątków od przyjętego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i  roz-
strzygania spraw. Łącznie ponad połowa urzędów, w ten lub prostszy sposób, 
ograniczając się tylko do wypisania grup rzeczowych (ewentualnie z zapisaniem 
symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt), wskazywała sprawy, które prowadzo-
no wyłącznie w formie elektronicznej33. 

Dobrą praktyką  – ułatwiającą stosowanie przepisów, postulowaną także na 
gruncie naukowym, gdzie wskazuje się m.in. na konieczność zapewnienia in-
strukcjom pełnej zrozumiałości treści – jest załączanie do normatywów kance-
laryjnych słowników pojęć34. Upowszechnianie tezaurusa pojęciowego ma two-
rzyć platformę porozumienia pomiędzy urzędnikami i środowiskiem archiwistów 
(bieżących i historycznych) w zakresie zarządzania dokumentacją35. Specjalistycz-
ne słownictwo – choćby w ograniczonym zakresie – wyjaśniono ogółem w 35% 
przeanalizowanych normatywów (wykres 3), co niemal w pełni koresponduje ze 
współczynnikiem dotyczącym spełniania kryteriów stawianych instrukcjom kan-

31 M.in. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w  Poznaniu, Urząd Gminy w  Moszczenicy, Urząd 
Miasta Konina, Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym, Urząd Gminy w Nowince oraz Urząd 
Miasta w  Czarnej Białostockiej. W  tej kwestii zob. także: H.  Robótka, Co o wykazach akt 
wiedzieć należy (część I), „Archiwista Polski” 2005, nr  1, s.  71; O wykazie akt w  procesie 
zarządzania dokumentacją zob. M. Smoczyński, Wykaz akt jako narzędzie sprawnego zarzą-
dzania dokumentacją, [w:] Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ogra-
niczenia, Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 9, red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2020, 
s. 27–44.

32 Niepełne informacje znalazły się w normatywach obowiązujących m.in. w: Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wiel-
kopolskim, Urzędzie Gminy Klukowo, Urzędzie Gminy Juchnowiec, Urzędzie Miasta Zabrze 
oraz w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski.

33 M.in.: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Urząd Gminy Bargłów Kościelny, Urząd Gminy Nowin-
ka, Urząd Gminy Orla oraz Urząd Miejski w Koninie. 

34 R. Degen, Jeszcze o instrukcji…, s. 46–47. 
35 H. Robótka, Współczesna biurowość…, s. 35. 
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celaryjnym (wykres 2)36. Podobnie należy rozpatrywać zagadnienie umieszczania 
w normatywach wzorów pieczęci, pism, blankietów oraz pomocy służących reje-
stracji korespondencji37. Z tej możliwości na ogół nie skorzystano – jedynie 24% 
normatywów wzbogacono o jakiekolwiek wzory i formularze różnorodnego typu 
(wykres 3)38.

Wykres 3. Wyniki analizy wewnętrznych normatywów wdrożonych w związku z wykorzysty-

waniem systemu EZD PUW w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie 

(system tradycyjny) – część druga

Opracowanie własne. 

Powyższa analiza wykazuje, że przynajmniej w  części jednostek organiza-
cyjnych normy związane z  wykonywaniem czynności kancelaryjnych są roz-
proszone pomiędzy różne dokumenty  – instrukcję kancelaryjną obowiązują-
cą od 2011  r. i  wewnętrzne normatywy publikowane w  toku działalności oraz 

36 M.in. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Urząd Gminy Lelów, 
Urząd Gminy Nowinka, Urząd Miasta Opoczna. 

37 R. Degen, Jeszcze o instrukcji…, s. 50. 
38 Np. Urząd Miasta Radomska, Urząd Miejski w Mrągowie, Urząd Gminy Bielsk Podlaski. 
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w związku z wdrażaniem systemu EZD PUW. Istotne jest zatem, aby regulacje 
te były powiązane wzajemnie systemem odsyłaczy, tak by użytkownicy mogli ła-
two zlokalizować wytyczne, znać ich źródła oraz stosować w praktyce. Mimo że 
wszystkie przeanalizowane materiały dotyczyły postępowania z dokumentacją, 
jedynie w 42% z nich znalazło się odesłanie do innego normatywu (wyłączając 
wskazywanie podstawy prawnej w części nagłówkowej) wpływającego na biuro-
wość (wykres 3)39. Praktykę w 58% podmiotów należy ocenić negatywnie. Skazuje 
się tam urzędników na poszukiwania własne, które – wobec mnogości przepisów 
i częstego braku publikacji w ogólnodostępnym miejscu, np. na stronie interne-
towej lub w Biuletynie Informacji Publicznej – niejednokrotnie kończą się niepo-
wodzeniem. 

Jednostki z systemem EZD jako podstawowym sposobem 
dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

W jednostkach, które wykorzystują system EZD PUW w  pełnym zakresie, 
tzn. tych, które wskazały to środowisko jako podstawowe dla dokumentowania 
przebiegu załatwiania i  rozstrzygania spraw, wdrożenie zdecydowanie częściej 
następowało bezpośrednio po opublikowaniu normatywu z 18 stycznia 2011 r. 
W tym samym roku oraz w roku następnym łącznie ponad 50% jednostek obję-
tych badaniem zdecydowało się na podpisanie porozumienia z wojewodą podla-
skim w sprawie wykorzystania systemu, przy czym należy podkreślić, że były to 
wyłącznie urzędy wojewódzkie. W kolejnych latach porozumienia należały już do 
rzadkości. O ile podmioty chętnie inaugurowały prace wespół z wojewodą pod-
laskim, co stanowiło pierwszy krok ku wprowadzeniu kancelarii w pełni elektro-
nicznej, o tyle droga ta tylko w pojedynczych przypadkach kończyła się wskaza-
niem EZD jako podstawowego sposobu zarządzania dokumentacją. 

Omawiana chronologia nie pokrywa się z datami publikowania normatywów, 
które stanowiły materiał źródłowy w  badaniu. Jak ilustruje wykres 4., łącznie 
69% obowiązujących obecnie norm zostało przyjętych w latach 2020–2022. Nie 
należy się przy tym spodziewać, że przed tym okresem zdecydowana większość 
podmiotów funkcjonowała bez wewnętrznych regulacji. Z pewnością były one 

39 Normatywy obowiązujące m.in. w: Urzędzie Miejskim w Opocznie, Urzędzie Miejskim w Tyko-
cinie (dot. otwierania korespondencji), Urzędzie Miasta Radomska oraz Urzędzie Gminy Czar-
nocin. 
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w ostatnich latach aktualizowane, co z kolei świadczy o konieczności okresowej 
zmiany wytycznych. 

Wykres 4. Podpisanie porozumienia z wojewodą podlaskim w sprawie wdrożenia systemu EZD 

oraz publikowanie wewnętrznych normatywów wpływających na zarządzanie dokumentacją 

w latach 2011–2022

Opracowanie własne. 

Analiza wewnętrznych normatywów wpływających na zarządzanie dokumen-
tacją w jednostkach drugiej grupy badawczej również rozpoczęła się od weryfika-
cji, czy akty te odpowiadały kryteriom stawianym instrukcjom kancelaryjnym. 
Wyniki były jednoznaczne – w sumie 96% materiałów można było określić „rodza-
jem podręcznika kancelaryjnego” (wykres 5)40. Regulacje były zazwyczaj rozbudo-
wane i szczegółowe, najwięcej miejsca poświęcano na ogół kwestii przyjmowania 
wpływów (różnymi drogami), choć w zdecydowanej większości także opis obie-
gu informacji i towarzyszących mu czynności był niemal kompletny. Najczęściej 
pomijano kwestie związane z przenoszeniem dokumentacji do modułu systemu 
pełniącego funkcję archiwum zakładowego. Uzyskany współczynnik oznacza, że 
tylko jeden podmiot nie wskazał normatywu o cechach instrukcji kancelaryjnej41. 

40 H. Robótka, Współczesna biurowość…, s. 83.
41 Był to Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. W zarządzeniu Wojewody Lubu-

skiego z dnia 02.01.2013 r. w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumen-

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Rok podpisania porozumienia Rok opublikowania normatywu



201 SYSTEM ELEKTROnICZnEgO ZARZąDZAnIA DOKUMEnTACJą EZD PUW…   ̵

W zakresie trzech kolejnych kodów utworzonych do analizy jakościowej jed-
nostki objęte badaniem były szczególnie zgodne. We wszystkich normatywach 
określono funkcje, które w podmiotach pełni system EZD PUW. Podobnie było 
w wypadku weryfikacji opisu działań wykonywanych w systemie – w każdej z re-
gulacji znalazły się opisy dotyczące czynności kancelaryjnych. Wszystkie zarzą-
dzenia wpływały jednocześnie na postępowanie z  dokumentacją elektroniczną 
oraz tradycyjną (wykres 5). 

Wykres 5. Wyniki analizy wewnętrznych normatywów wdrożonych w związku z wykorzysty-

waniem systemu EZD PUW w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie 

(system EZD) – część pierwsza

Opracowanie własne. 

Odmiennie wyglądała kwestia dotycząca zagadnienia wskazywania koordy-
natora czynności kancelaryjnych. Większość (w sumie 61%) podmiotów zdecy-
dowała się na umieszczenie tych informacji w normatywie. Również w tej gru-
pie badawczej znalazły się jednostki wskazujące konkretną osobę, która miała 
dbać o prawidłowość procesu zarządzania dokumentacją42. Co ciekawe, w jednym 

tacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim znalazły 
się jednak informacje dotyczące przyjmowania i rejestracji wpływów oraz dekretowania. W nor-
matywie ujęto także m.in. kwestie związane z wewnętrzną wymianą dokumentów oraz postę-
powaniem z dokumentacją nietworzącą akt spraw. 

42 M.in. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. 
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z urzędów występuje także stanowisko zastępcy koordynatora czynności kance-
laryjnych43.

Do zdecydowanej większości (78%) regulacji załączono całe jednolite rzeczo-
we wykazy akt lub ich fragmenty. Warto jednak zwrócić uwagę, że więcej niż co 
piąty normatyw nie zawierał wykazu akt (wykres 6). We wszystkich zgromadzo-
nych materiałach określono wyjątki od tradycyjnego dokumentowania przebiegu 
załatwiania i  rozstrzygania spraw (wykres 6), co sprawia, że w  22% jednostek 
zdecydowano się na utrwalenie niepełnej informacji z  jednolitego rzeczowego 
wykazu akt – zazwyczaj bez kategorii archiwalnej44. 

Jak już wspomniano, istotnym elementem każdej instrukcji kancelaryjnej – 
a  podobnie rozpatrywać można omawiane normatywy  – jest słownik specjali-
stycznego i  nieznanego powszechnie słownictwa związanego z  zarządzaniem 
dokumentacją wewnątrz instytucji. Średnio niemal trzy na cztery przepisy we-
wnętrzne zostały w taki tezaurus zaopatrzone (wykres 6), jednakże faktyczna re-
alizacja podstawowej funkcji – uczynienia zrozumiałym tekstu instrukcji – jawiła 
się różnie45. 

Wzory pism, pieczęci, rejestrów kancelaryjnych lub model blankietu kore-
spondencyjnego znalazły się w 39% zgromadzonego materiału badawczego (wy-
kres 6)46. Jest to wskaźnik dwukrotnie wyższy niż zaobserwowany w podmiotach 
systemu tradycyjnego. Oba wyniki trzeba jednak odebrać pozytywnie, biorąc pod 
uwagę, że w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. z ta-
kiej możliwości nie skorzystano w ogóle. Tym samym nie utrwalono tego popraw-
nego zwyczaju kancelaryjnego, znanego i promowanego już w okresie międzywo-
jennym. 

Ujawnione w toku badania rozproszenie norm i zasad związanych z zarzą-
dzaniem dokumentacją w podmiotach byłoby mniej dotkliwe oraz brzemienne 

43 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. 
44 M.in. Starostwo Powiatowe w  Wejherowie, Urząd Miejski w  Gdańsku, Lubelski Urząd Woje-

wódzki w Lublinie, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. 
45 Rozbudowany tezaurus załączono np. do „Szczegółowych zasad zarządzania dokumentacją 

w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku” (31 terminów), skromniejszy – w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w  Szczecinie (10 krótkich definicji, 
nie zawsze związanych z biurowością). Słownik pojęć nie został umieszczony w dokumentach 
m.in.: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Kielcach oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

46 M.in. w normatywach przesłanych przez: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Świętokrzy-
ski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Dolno-
śląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Sokółce. 
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w negatywne skutki, gdyby normatywy zostały połączone odsyłaczami. W każ-
dym z  pewnością powinno znaleźć się odwołanie do instrukcji kancelaryjnej, 
instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, a  także ode-
słanie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
Tymczasem 26% materiałów (wykres 6) nie odwołuje się do pozostałych obo-
wiązujących w jednostce normatywów, w dużej mierze wpływających na obraz 
biurowości (z analizy wyłączono obszar podstaw prawnych określany w części 
nagłówkowej)47. 

Wykres 6. Wyniki analizy wewnętrznych normatywów wdrożonych w związku z wykorzysty-

waniem systemu EZD PUW w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie 

(system EZD) – część druga

Opracowanie własne. 

Nieco zapomnianym i zaniedbanym elementem instrukcji kancelaryjnej jest 
schemat  –ikonograficzne przedstawienie obiegu dokumentacji wewnątrz jed-
nostki. Tymczasem takie rozwiązanie wprowadzały już ramowe przepisy kancela-

47 M.in. Urząd Miejski Trzcianki oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. 
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ryjne z 1931 r.48 Od tamtej pory wymogiem było działanie w zgodzie z graficznym 
przedstawieniem obiegu akt w  instytucji. W  dobie biurowości elektronicznej, 
w pełni opartej na systemie EZD PUW, kwestia zasadności takiego rozwiązania 
może rodzić wątpliwość, choć – jeśli wziąć pod uwagę wymiar rozbudowania nie-
których kancelarii – załączanie takiego schematu mogłoby poprawić komunika-
cję wewnętrzną. Niestety tylko jeden podmiot spośród wszystkich objętych ba-
daniem, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, zdecydował się na graficzne 
przedstawienie fragmentu drogi pisma w urzędzie49. 

Podsumowanie

Analiza zgromadzonego materiału źródłowego wykazała, że wdrożenie sys-
temu EZD PUW w działalności jednostki (niezależnie od zakresu) powodowała 
konieczność przygotowania i stosowania wewnętrznych normatywów regulują-
cych zarządzanie dokumentacją. Znaczna część tych regulacji (lub załączników 
do nich) nosiła znamiona instrukcji kancelaryjnych, przy czym dopiero pełne wy-
korzystanie możliwości EZD PUW implikowało niemal pewną konieczność opra-
cowania takiego materiału.

Powyższe wyniki prowadzą z kolei do konstatacji, że „Instrukcja kancelaryjna”, 
stanowiąca załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycz-
nia 2011  r. i  obowiązująca we wszystkich jednostkach objętych badaniem, nie 
stanowiła wystarczającego regulatora w zakresie postępowania z dokumentacją. 
Badanie ujawniło rozproszenie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych 
w tych podmiotach. Przepisy z początku drugiego dziesięciolecia XXI w. wypra-
cowano, gdy projekt EZD PUW dopiero rozpoczynał swoją drogę, a jej ostateczny 
kierunek trudno było wówczas przewidzieć. Obecnie, po dekadzie obowiązywa-
nia normatywu, należy rozważyć jego aktualizację, dopasowującą go do realiów 
i  praktycznych rozwiązań w  urzędach. Powinien to być efekt kooperacji wielu 
środowisk i zaawansowanej współpracy informatyków, archiwistów oraz specjali-
stów zarządzania dokumentacją. 

48 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o przepisach kancelaryjnych w administra-
cji publicznej (Mon. Pol. 1931, nr 196, poz. 213).

49 Zał. nr 1 do Procedury użytkowania systemu EZD w MUW w Krakowie – przekazanie pisma do 
komórki meteorycznej obrazuje obieg dokumentacji w związku z uzyskaniem akceptacji oraz 
uwierzytelnieniem pism. 



205 SYSTEM ELEKTROnICZnEgO ZARZąDZAnIA DOKUMEnTACJą EZD PUW…   ̵

W niniejszym artykule zaprezentowano badania całościowe – analizą objęto 
wszystkie podmioty, które spełniły obrane kryteria  – wykorzystywały system 
EZD PUW oraz przygotowały wewnętrzne normatywy, w różnym stopniu wpły-
wające na zarządzanie dokumentacją. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na te 
jednostki, które wskazały system EZD jako podstawowe środowisko dokumen-
towania przebiegu i załatwiania spraw urzędowych. W latach 2011–2021 w skali 
ogólnopolskiej było ich zaledwie 25, co stanowiło niewielki ułamek ogólnej liczby 
urzędów administracji samorządowej i rządowej w terenie50. Czy zatem właściwe 
pozostaje oddawanie pełnej decyzyjności w kwestii wykorzystywania systemów 
EZD (co po dziesięciu latach można jednoznacznie stwierdzić) przeważającemu 
lobby zachowawczemu, niechętnemu pełnej informatyzacji? Należy więc, wobec 
niezaprzeczalnych korzyści rewolucji cyfrowej, przede wszystkim ekonomizacji 
i ekologizacji działalności administracji oraz zaawansowania projektu EZD PUW 
i EZD RP, rozważyć wprowadzenie ustawowego obowiązku stosowania systemów 
EZD jako podstawowego środowiska dokumentowania przebiegu i  załatwiania 
spraw urzędowych51. Historia reform, także tych związanych z biurowością, po-
kazuje, że tylko rozważne, ale zdecydowane i konsekwentne działania przynoszą 

50 Dane te korespondują z zestawieniem przygotowanym w 2021 r. przez Dorotę Drzewiecką, któ-
ra jednak zagadnienie to przeanalizowała w szerszym ujęciu, nie ograniczając obszaru zaintere-
sowania do jednostek pracujących wyłącznie w systemie EZD PUW, zob. D. Drzewiecka, Systemy 
EZD w urzędach administracji publicznej w Polsce w latach 2011–2019. Rzeczywista liczba wdrożeń 
versus budowa marki narzędzi informatycznych, „Archeion” 2021, t. 122, s. 261–264.

51 Termin „cyfrowa rewolucja” (ang. Digital Revolution), który obecnie można utożsamiać z poję-
ciem Czwartej Rewolucji Przemysłowej (ang. The Fourth Industrial Revolution), odnosi się do 
dynamicznych zmian zachodzących współcześnie w wielu dziedzinach życia, także w związku 
z automatyzacją, przetwarzaniem i wymianą danych oraz wykorzystywaniem nowoczesnych 
technologii w administracji, co doskonale koresponduje z omawianym procesem informatyzacji 
biurowości, zob. K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, Genewa 2016, s. 66–68. Przez eko-
nomizację należy rozumieć obniżenie kosztów generowanych przez działalność, ekologizacja 
natomiast to uczynienie tejże działalności przyjaznej środowisku naturalnemu. Ekonomiczne 
korzyści wdrażania systemu EZD PUW obrazuje licznik oszczędności udostępniony na stronie 
projektu, który dnia 22 sierpnia 2022 r. wskazywał kwotę niemal 56 mln zł. O proekologicznym 
charakterze przedsięwzięcia świadczą choćby znaczące ograniczenie wykorzystywanego papie-
ru oraz redukcja śladu węglowego generowanego przez wysyłkę dokumentów poprzez ePUAP 
i platformy regionalne bezpośrednio z EZD PUW, które zastępują wysyłkę tradycyjną za po-
średnictwem poczty, zob. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Oszczędności EZD PUW, 
https://ezd.gov.pl/www/licznikoszczednosci [dostęp: 22.08.2022]. O zaawansowaniu prac nad 
przygotowaniem systemu EZD RP zob. szerzej: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Elektronicz-
ne Zarządzanie Dokumentacją w  systemie EZD RP, https://www.gov.pl/web/ezd-rp [dostęp: 
22.08.2022].

https://ezd.gov.pl/www/licznikoszczednosci
https://www.gov.pl/web/ezd-rp
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oczekiwane efekty, a rozmywanie postulatów skazuje ich realizację na niepowo-
dzenie, a w najlepszym wypadku oddala ją w czasie52.

Powyższa analiza pozwala na postawienie nowych pytań badawczych: o struk-
turę współczesnej kancelarii opartej na systemie EZD PUW, o kwestię nadzoru 
archiwalnego w kontekście pojawiających się normatywów, innych niż instruk-
cja kancelaryjna lub archiwalna oraz wykaz akt, które miałyby bardzo duże zna-
czenie dla powstającej współcześnie dokumentacji, która w przyszłości tworzyć 
będzie państwowy zasób archiwalny. Wreszcie pozwala na postawienie pytania 
o faktyczne skutki narastającej w ostatnich latach fragmentacji zasad postępowa-
nia z dokumentacją. Odpowiedzi zapewne przyniesie przyszłość, już teraz można 
natomiast odnieść się do obu pytań postawionych we wstępie do niniejszego arty-
kułu. Rozproszenie norm wpływających na zarządzanie dokumentacją powoduje, 
że współcześni jej wytwórcy, by efektywnie postępować z dokumentacją podczas 
całego jej cyklu życia, muszą dysponować wiedzą szerszą niż ta, którą są w stanie 
uzyskać z  kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Przyszli badacze 
będą natomiast zmuszeni nie tylko do zmiany nośnika analizowanych informacji, 
które utrwalone będą wyłącznie w formie elektronicznej, ale także do poszukiwa-
nia nowych metod badawczych i rozszerzonej bazy materiałów źródłowych.

52 Wskazuje się obecnie na rok 2025 jako na moment, w  którym EZD będzie wykorzystywane 
„w każdym publicznym urzędzie”, jednak, co istotne, bez jednoznacznego określenia skali użyt-
kowania. Na ten temat zob. Serwis Samorządowy PAP. Cieszyński: do 2025 roku elektroniczne 
zarządzanie dokumentacją w  każdym urzędzie publicznym, https://samorzad.pap.pl/katego-
ria/aktualnosci/zpp-apelujemy-o-ochrone-taryfowa-w-zwiazku-z-podwyzkami-cen-energii 
[dostęp: 22.08.2022]. Pozytywnie należy odebrać procedowanie nowelizacji ustawy archiwal-
nej, w tym jej art. 6, gdzie znaleźć ma się zapis o obowiązku wdrożenia i stosowania elektro-
nicznego zarządzania dokumentacją (przepis ma mieć zastosowanie od 1 stycznia 2026 r.), zob. 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w  związku 
z rozwojem e-administracji, https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-niek-
torych-ustaw-w-zwiazku-z-rozwojem-e-administracji2 [dostęp: 22.08.2022].

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zpp-apelujemy-o-ochrone-taryfowa-w-zwiazku-z-podwyzkami-cen-energii
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zpp-apelujemy-o-ochrone-taryfowa-w-zwiazku-z-podwyzkami-cen-energii
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-rozwojem-e-administracji2
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-rozwojem-e-administracji2


207 SYSTEM ELEKTROnICZnEgO ZARZąDZAnIA DOKUMEnTACJą EZD PUW…   ̵

Aneks 1 

Spis wewnętrznych normatywów regulujących zarządzanie dokumentacją – 
jednostki z systemem tradycyjnym jako podstawowym sposobem 
dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

– Zarządzenie nr 1/18 Prezydenta Miasta Łomża z  dnia 2 stycznia 2018  r. 
w sprawie obiegu dokumentów przez wprowadzenie do użytku w Urzędzie 
Miejskim w Łomży systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarzą-
dzania dokumentacją.

– Zarządzenie nr 1/2022 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 3 stycz-
nia 2022 r. w sprawie wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu elektronicz-
nego zarządzania dokumentacją EZD PUW oraz wskazania systemu wykony-
wania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubuskiego w Zielonej Górze.

– Zarządzenie nr 106/2020 Wójta Gminy Będków z dnia 31 grudnia 2020 r. 
w  sprawie obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektro-
nicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) w Urzędzie Gminy Będ-
ków.

– Zarządzenie Nr 108/2020 Marszałka Województwa Małopolskiego z  dnia 
5 października 2020 roku w sprawie procedury użytkowania „Elektronicz-
nego Systemu Obiegu Dokumentów” oraz stosowania Instrukcji kancelaryj-
nej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Małopolskiego. 

– Zarządzenie nr 110/15 Burmistrza Lipska z dnia 2 grudnia 2015 r. w spra-
wie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancela-
ryjnych w Urzędzie Miejskim w Lipsku.

– Zarządzenie nr 110/21 Wójta Gminy Nowinka z  dnia 30 grudnia 2021  r. 
w sprawie czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Nowinka oraz zasad 
pracy w Systemie do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

– Zarządzenie nr 12.11.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 lutego 2018 r. 
w  sprawie: wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów 
w Urzędzie Gminy Pilchowice.
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– Zarządzenie nr 120.31.2021 Wójta Gminy Klukowo z  dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie zmian zasad postępowania z dokumentacją i wykonywa-
nia czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Urzędzie Gminy Klukowo.

– Zarządzenie nr 131/15 Burmistrza Knyszyna z  dnia 31 grudnia 2015  r. 
w  sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych, 
wskazania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia listy 
rodzajów przesyłek, które nie są otwierane w  punkcie Kancelarii Ogólnej 
w Urzędzie Miejskim w Knyszynie.

– Zarządzenie nr 137/2021 Burmistrza Miasta i  Gminy Daleszyce z  dnia 
28 września 2021 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykony-
wania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, okre-
ślenia wyjątków od systemu podstawowego, rejestracji przesyłek wpływają-
cych oraz obiegu dokumentacji.

– Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 grudnia 
2015 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania prze-
biegu załatwiania i rozstrzygania spraw, określenia listy rodzajów przesyłek, 
które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz rejestrów stosowanych 
w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

– Zarządzenie nr 14.2021 Starosty Giżyckiego z  dnia 28 czerwca 2021  r. 
w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów.

– Zarządzenie nr 158/2020 Wójta Gminy Lelów z  dnia 16 grudnia 2020  r. 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Lelów. 

– Zarządzenie nr 170/2019 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 30.07.2019 r. 
w sprawie wdrożenia systemu EZD PUW w Urzędzie Miasta Zakopane.

– Zarządzenie nr 176/21 Wojewody Opolskiego z  dnia 27 grudnia 2021  r. 
w  sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności 
kancelaryjnych, jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu 
załatwiania i  rozstrzygania spraw, zasad użytkowania systemu EZD oraz 
stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i  Jednolitego 
rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

– Zarządzenie nr 18/K/2015 Prezydenta Miasta Radomsko w sprawie ustale-
nia i wprowadzenia zasad postępowania z dokumentacją w elektronicznym 
systemie obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Radomska.
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– Zarządzenie nr 183/20 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 28 grudnia 2020 r. 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu. 

– Zarządzenie nr 19/2021 Kierownika Urzędu Gminy Grajewo z dnia 13 maja 
2021  r. w  sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych i  postępowania 
z dokumentacją w Urzędzie Gminy Grajewo.

– Zarządzenie nr 193/WOK/2021 Prezydenta Miasta Zabrze  – Kierownika 
Urzędu Miejskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu 
wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwalnych w Urzędzie Miejskim 
w Zabrzu.

– Zarządzenie nr 23/2020 Starosty Starachowickiego z  dnia 05.03. 2020  r. 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach z wykorzysta-
niem systemu EZD PUW jako systemu wspomagającego. 

– Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Mrągowa z  dnia 28 kwietnia 
2021r. w sprawie: wprowadzenia zasad wykonywania czynności kancelaryj-
nych oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w  Urzędzie Miej-
skim w Mrągowie.

– Zarządzenie nr 249/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 18.12.2019 r. w spra-
wie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu Elektronicznego Za-
rządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miejskim w Opocznie.

– Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Gorzowskiego z dnia 02 czerwca 2021 r. 
w  sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2020 Starosty Gorzowskiego z  dnia 
28  grudnia 2020  r. w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją oraz 
zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w  Starostwie Powiatowym 
w Gorzowie Wielkopolskim z wykorzystaniem systemu EZD PUW.

– Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2015 w spra-
wie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancela-
ryjnych w Urzędzie Gminy Janów.

– Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 22 lutego 2021 r. w spra-
wie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancela-
ryjnych w Urzędzie Gminy w Ujeździe.

– Zarządzenie nr 32/2015 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 6 listopada 
2015 roku w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych 
w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.
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– Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Sochaczewskiego z dnia 01 października 
2015 roku w  sprawie wprowadzenia w  Starostwie Powiatowym w  Socha-
czewie Elektronicznego Obiegu Dokumentów przy wykorzystaniu systemu 
EZD.

– Zarządzenie nr 3755/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 
2021  r. w  sprawie wdrożenia w  Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji Elek-
troniczne Zarządzanie Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
(EZD PUW) oraz ustalenia szczególnych zasad wykonywania czynności kan-
celaryjnych w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie procesów objętych wdro-
żeniem.

– Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 
2021 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czyn-
ności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.

– Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 04 stycznia 2018 r. 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

– Zarządzenie nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z  dnia 9 maja 
2017 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz określenia wyjątków od 
systemu podstawowego. 

– Zarządzenie nr 47/UM//2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 grudnia 
2021 roku w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania 
czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie.

– Zarządzenie nr 49 Starosty Olsztyńskiego z  dnia 13 września 2021 roku 
w  sprawie wprowadzenia w  Starostwie Powiatowym w  Olsztynie systemu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) jako narzędzia 
wspomagającego podstawowy, tradycyjny system wykonywania czynności 
kancelaryjnych i ich dokumentowania oraz określenia katalogu klas z wyka-
zu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu postępowania z do-
kumentacją. 

– Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z  dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czyn-
ności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski.

– Zarządzenie nr 61/2021 Starosty Grajewskiego z  dnia 31 grudnia 2021  r. 
w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemów EZD 
PUW w Starostwie Powiatowym w Grajewie.
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– Zarządzenie nr 76/2021 Starosty Powiatu Poddębickiego z dnia 31.12.2021 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Poddębicach z wykorzystaniem 
systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskie-
go Urzędu Wojewódzkiego jako systemu wspomagającego.

– Zarządzenie nr 77/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępo-
wania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie 
Miejskim w Tykocinie.

– Zarządzenie nr 82/20 Wójta Gminy Ełk z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie 
powołania koordynatora czynności kancelaryjnych i wyboru systemu wyko-
nywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu zała-
twiania spraw w Urzędzie Gminy Ełk.

– Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 grudnia 
2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna sys-
temu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), jako oprogramo-
wania wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie 
tradycyjnym.

– Zarządzenie nr 89/21 Starosty Mińskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w spra-
wie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz prowa-
dzenia obiegu korespondencji, wykonywania czynności kancelaryjnych i ich 
dokumentowania przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządza-
nia Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

– Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 21 grudnia 2020 r. 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Czarnocin.

– Zarządzenie nr 97/2021 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z  dnia 
22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykony-
wania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego.

– Zarządzenie nr Z/25/2021 Starosty Nidzickiego z dnia 14 czerwca 2021 r. 
w  sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu 
załatwiania i rozstrzygania spraw dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz 
zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryj-
nych.
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– Zarządzenie wewnętrzne nr 47/2021 Wójta Gminy Orla z  dnia 9 grudnia 
2021 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czyn-
ności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Orla.

– Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie 
procedury użytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji kancelaryj-
nej, Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Małopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

– Zarządzenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2021 r. 
zmieniające Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny 
z  dnia 21 marca 2011 w  sprawie wprowadzenia zmian w  procedurach we-
wnętrznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie 
Gminy Juchnowiec Kościelny. 



213 SYSTEM ELEKTROnICZnEgO ZARZąDZAnIA DOKUMEnTACJą EZD PUW…   ̵

Aneks 2

Spis wewnętrznych normatywów regulujących zarządzanie dokumentacją – 
jednostki z systemem EZD jako podstawowym sposobem dokumentowania 
przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw

– Zarządzenie Nr 1/20 Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki z dnia 2 stycz-
nia 2020 r. w sprawie wskazania systemu elektronicznego zarządzania do-
kumentacją EZD jako podstawowego systemu kancelaryjnego w  Urzędzie 
Miejskim Trzcianki.

– Zarządzenie nr 1/21 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu 
zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu dokumentowania 
przebiegu załatwiania i  rozstrzygania spraw w  Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego.

– Zarządzenie nr 115/2021 Starosty Wielickiego z  dnia 29 grudnia 2021 
w sprawie: zasad użytkowania systemu EZD PUW w Starostwie Powiatowym 
w Wieliczce.

– Zarządzenie nr 135/2019 Starosty Nowotarskiego z  dnia 28 listopada 
2019 r. w sprawie zasad użytkowania systemu EZD PUW oraz stosowania 
Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i  Jednolitego rzeczowego 
wykazu akt w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

– Zarządzenie nr 15/2017 Wojewody Śląskiego z  dnia 18 stycznia 2017  r. 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

– Zarządzenie nr 151/2019 Starosty Wejherowskiego z  dnia 20 grudnia 
2019r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Zarządzenia Dokumenta-
cją w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ustalenia zasad użytkowania 
systemu EZD, powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD PUW w Staro-
stwie Powiatowym w Wejherowie oraz wyznaczenia koordynatora czynności 
kancelaryjnych.

– Zarządzenie nr 16/2021 Starosty Sokólskiego z  dnia 26 lutego 2021  r. 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.
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– Zarządzenie nr 176/21 Wojewody Opolskiego z  dnia 27 grudnia 2021  r. 
w  sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania czynności 
kancelaryjnych, jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu 
załatwiania i  rozstrzygania spraw, zasad użytkowania systemu EZD oraz 
stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej i  Jednolitego 
rzeczowego wykazu akt w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

– Zarządzenie nr 20/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2019 
roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynno-
ści kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

– Zarządzenie nr 2016/16 Prezydenta Miasta Gdańska z  dnia 29 grudnia 
2016 w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ustalenia zasad użytkowania systemu EZD 
oraz powołania Zespołu ds. obsługi systemu EZD PUW w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku.

– Zarządzenie nr 300/2021 z  dnia 29 grudnia 2021 w  sprawie zasad postę-
powania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Łódz-
kim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi; Procedura użytkowania systemu EZD 
(elektronicznego zarządzania dokumentacją) w  Łódzkim Urzędzie Woje-
wódzkim w Łodzi. 

– Zarządzenie nr 324 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w spra-
wie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancela-
ryjnych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

– Zarządzenie nr 350 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 
2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania podstawowego sposo-
bu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla War-
mińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Olsztynie oraz w  sprawie 
zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryj-
nych. 

– Zarządzenie Nr 380 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z  dnia 
15 grudnia 2020 roku w sprawie stosowania w Urzędzie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją autor-
stwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Zarządzenie nr 4/202 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 10 stycz-
nia 2020  r. w  sprawie wskazania elektronicznego systemu wykonywania 
czynności kancelaryjnych jako podstawowego sposobu dokumentowania 
przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz stosowania instrukcji kan-
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celaryjnych, jednolitego rzeczowego wykazu akt organów samorządu woje-
wództwa.

– Zarządzenie nr 40/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycz-
nia 2020  r. w  sprawie zasad zarządzania dokumentacją i  wykonywania 
czynności kancelaryjnych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Szczecinie; Procedura wewnętrzna użytkowania systemu elektronicznego 
zarządzania dokumentacją (EZD) w  Zachodniopomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Szczecinie zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego Zachod-
niopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

– Zarządzenie nr 427 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.08.2018 r. w spra-
wie postępowania z dokumentacją napływającą i wytwarzaną w toku działal-
ności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

– Zarządzenie nr 508 Wojewody Mazowieckiego z  dnia 30 grudnia 2021  r. 
w  sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w  Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie; Procedura „Użytkowanie elektronicznego 
zarządzania dokumentacją (EZD) w  Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie, będącego podstawowych systemem załatwiania i rozstrzyga-
nia spraw”.

– Zarządzenie nr 55/2021 Starosty Koszalińskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. 
w  sprawie zasad postępowania z  dokumentacją i  wykonywania czynności 
kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

– Zarządzenie nr 7831/VIII/21 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zasad postę-
powania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzę-
dzie Miasta Łodzi.

– Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z  dnia 02.01.2013  r. w  sprawie wybo-
ru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego 
systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. 

– Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie 
procedury użytkowania systemu EZD oraz stosowania Instrukcji kancelaryj-
nej, Instrukcji archiwalnej i Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Małopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

– Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z  dnia 29 marca 2022  r. zmieniają-
ce zarządzenie w  sprawie ustanowienia systemu teleinformatycznego do 
elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego sposobu 
dokumentowania przebiegu załatwiania spraw i  wykonywania czynności 
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kancelaryjnych, zasad użytkowania systemu EZD oraz powołania Zespołu 
ds. obsługi systemu EZD w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
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Wprowadzenie

Zmiany, jakie następują w  świecie nowych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, nie omijają archiwów. Następuje przewartościowanie dotychcza-
sowych paradygmatów oraz ukształtowanych przez lata tradycji stanowiących 
stabilne i  sprawdzone metody postępowania. Warsztat pracy archiwistów pod-
lega doskonaleniu oraz dąży do wypracowania lepszych i bardziej nowoczesnych 
sposobów działania. Technologie wykorzystywane do tworzenia, opracowywania 
i udostępniania dokumentacji archiwalnej zmieniają relacje pomiędzy aktotwórcą, 
archiwotwórcą oraz użytkownikiem informacji i powodują wzajemne przenikanie 
się ich zadań, ról i znaczenia. To wzajemne oddziaływanie jest istotne ze względu 
na fakt, że każdy dokument i każdy element informacji archiwalnej osadzony jest 
w konkretnym kontekście. W ciągu cyklu życia dokumentu występują fakty, róż-
ne czynniki, które powinny mieć odzwierciedlenie w metadanych przypisanych 
do dokumentów. Archiwiści nie zawsze są w posiadaniu wiedzy na temat kontek-
stu. Najczęściej wartościowa informacja jest tworzona przez samych użytkow-
ników, czyli osoby wytwarzające dokumenty. Jednakże technologie informacyj-
no-komunikacyjne i postępująca otwartość i dostępność do danych, w tym także 
danych archiwalnych, sprawiają, że podczas ich udostępniania, wykorzystywania 
i  interpretacji otrzymuje się informacje i dane nie zidentyfikowane dotychczas 
w systemie informacji archiwalnej. Jest to istotna zmiana, jaka następuje w pro-
cesie tworzenia zasobów archiwalnych. To, co nie było możliwe w wypadku doku-
mentów tradycyjnych (papierowych), czyli dokładne odwzorowanie i zarchiwizo-
wanie wszystkich działań podejmowanych w obiegu dokumentów, stało się realne 
dla dokumentacji elektronicznej. Znaczący udział w tworzeniu zasobów archiwal-
nych mają użytkownicy dokumentów/informacji. W rezultacie zmian, wynikają-
cych z zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzajemne re-
lacje pomiędzy aktotwórcą, archiwistą a użytkownikiem informacji wpływają na 
prawidłowe funkcjonowanie archiwów. Inny aspekt tej relacji to realizacja potrzeb 
informacyjnych. Celem systemu informacji archiwalnej jest m.in. spełnienie tych 
potrzeb u użytkowników. Aspekt ten wymaga dostosowania usług archiwalnych 
do rozwoju technologii stosowanych w życiu codziennym. W artykule zbadano 
relacje i wzajemne oddziaływania osób uczestniczących w procesie powstawania 
dokumentów, ich opracowywania i udostępniania.
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Założenia badawcze

W artykule została zweryfikowana hipoteza badawcza, zgodnie z  którą, 
w  efekcie powstania i  rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, na-
stąpiła zmiana wzajemnych relacji pomiędzy aktotwórcą, archiwotwórcą i użyt-
kownikiem informacji archiwalnej, przez co możliwe jest stworzenie modelu pro-
sumpcji1 wiedzy archiwalnej w środowisku elektronicznym.

Pytanie ogólne postawione w badaniu obejmuje określenie wpływu technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych na sposób tworzenia, opracowywania i udo-
stępniania akt przez wszystkich uczestników procesów komunikacyjnych. Pyta-
nia szczegółowe sformułowano następująco:

W jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na uczest-
ników procesów komunikacyjnych? Czy aktotwórcy, archiwotwórcy i  użytkow-
nicy informacji archiwalnej współdziałają ze sobą w  procesach informacyjnych 
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych? Jeśli tak, to jak 
to współdziałanie jest realizowane, czy interakcja jest dwustronna i jak zmieniają 
się relacje pomiędzy aktotwórcą, archiwotwórcą i użytkownikiem?

Pierwsza część artykułu stanowi omówienie zmian w społecznym obiegu in-
formacji. Na tej podstawie sformułowano odpowiedź na pytanie badawcze obej-
mujące wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uczestników pro-
cesów komunikacyjnych. To z kolei zobrazowało otoczenie zewnętrzne archiwów. 
Kolejna część pracy poświęcona jest powstawaniu materiałów archiwalnych na 
tzw. przedpolu archiwalnym2. Pokazano w niej, w jaki sposób powstaje produkt 

1 Pojęcie to oznacza nowe zjawisko, dotychczas nie opisane w  literaturze naukowej z  zakresu 
archiwistyki. Jego znaczenie obejmuje tworzenie wiedzy podczas jej odczytywania przez jej 
użytkowników. Prosumpcja to jednoczesna produkcja i konsumpcja, która jest o  tyle istotna 
w rozważaniach dotyczących informacji archiwalnej, że zmianie ulega rola aktotwórców, archi-
wotwórców i użytkowników informacji archiwalnej w procesie tworzenia informacji i wiedzy 
archiwalnej. Teza artykułu odnosi się do wykorzystania nowoczesnych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, dzięki którym następuje prosumpcja informacji archiwalnej i tworzenie 
nowej wiedzy przez jej użytkowników. 

2 Przedpole archiwalne to potoczne określenie odnoszące się do procesu gromadzenia materiałów 
archiwalnych. Określenie to obejmuje obszar, na którym odbywa się proces powstawania archi-
waliów. Na obszarze tym archiwa państwowe sprawują nadzór nad narastającym zasobem archi-
walnym. Zgodnie z definicją, nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym stanowią czynności 
kontrolne wykonywane przez władze archiwalne w oparciu o przysługujące im uprawnienia w sto-
sunku do twórców materiałów archiwalnych. Czynności podlegające temu nadzorowi to: sposób 
klasyfikacji, systematyzacji, kwalifikacji, brakowania, przechowywania i ewidencjonowania mate-
riałów archiwalnych. Zob. Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 55.
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informacyjny, czyli materiał archiwalny, w systemie Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją (EZD) i  jakie w związku z tym role pełni aktotwórca. Następnie 
zbadano zadania archiwotwórcy w  tym systemie. Nie mniej ważnym uczestni-
kiem procesów komunikacyjnych jest użytkownik informacji archiwalnej. Prze-
analizowano jak technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na dzia-
łania użytkowników w  wybranych obszarach. W  części poświęconej otwartym 
danym publicznym dowiedziono, że aktotwórca wytwarza zasoby informacyjne 
nie dające się ująć w tradycyjne rozumienie dokumentu. Co więcej, wykorzystanie 
danych znacznie odbiega od sformalizowanych metod udostępniania akt w  ar-
chiwach. Zbadano dostęp do informacji publicznej, otwarte dane gov.pl, interfejs 
API, portale społecznościowe administracji.

W ostatniej części artykułu sformułowano odpowiedź na pytania badawcze 
i zebrano w formie tabeli wyniki badań. Opatrzono także komentarzem każdy 
z argumentów wymienionych na potwierdzenie tezy zawartej w pracy.

Metody badawcze

W części teoretycznej pracy zastosowano metodę analizy literatury naukowej. 
Wykonano kwerendę bibliograficzną w ogólnodostępnych bazach i katalogach bi-
bliotecznych. Stosowano hasła wyszukiwawcze w językach polskim i angielskim: 
społeczeństwo cyfrowe, prosumpcja wiedzy, elektroniczne archiwa, dzielenie się 
wiedzą, zarządzanie dokumentacją, archiwa elektroniczne, użytkownicy informa-
cji, rzeczywistość wirtualna, knowledge prosumtion, citizen science, records ma-
nagement, information society, crowdsourcing, actor network theory. W dalszej 
części artykułu, w celu pokazania skali zjawiska cyfryzacji archiwów, dokonano 
analizy przepisów prawnych oraz sprawozdań Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań-
stwowych z lat 2011–2020. Dla zobrazowania dynamiki wzrostu ilości dokumen-
tacji elektronicznej w  archiwach wykorzystano metody badań statystycznych. 
Aby udzielić odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze, przeprowadzono 
analizę danych zastanych (desk based research). Analizowano zasoby sieciowe, 
w tym strony internetowe archiwów państwowych, serwis szukajwarchiwach.gov.
pl, serwisy o tematyce historycznej i genealogicznej. Zbadano oficjalne profile ar-
chiwów w mediach społecznościowych, a  także strony i profile tworzone przez 
społeczności historyków i  archiwistów oraz administrację publiczną. Przy wy-
szukiwaniu i analizie zasobów stosowano kryterium instytucjonalne. Skupiono 
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się głównie na aktotwórcy, jakim jest administracja publiczna, oraz na stronach 
archiwów państwowych i użytkownikach systemu informacji archiwów państwo-
wych. Ze względu na założenia metodologiczne artykułu, nie dokonano analizy 
wykraczającej poza sieć archiwów państwowych, w  tym np. archiwów społecz-
nych. Przy wykorzystaniu metody obserwacji zbadano funkcje systemu teleinfor-
matycznego Finn 8 SQL w projekcie SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej). Przeprowadzono także obserwację pracy archiwów 
w  czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zastosowano metodę studium 
przypadku do zbadania, jaką wiedzą dzielą się pomiędzy sobą aktotwórcy, archi-
wotwórcy i użytkownicy informacji archiwalnej.

Formy komunikacji i użytkownik informacji

Współczesne społeczeństwo określa się terminem społeczeństwa sieciowego. 
Pojęcie to oznacza strukturę przestrzennie nieograniczoną, wykreowaną z  wy-
boru, przezwyciężającą tradycyjne więzi (z reguły terytorialnie zakorzenione)3. 
Wskazuje się, że społeczeństwo sieciowe wyłania się ze społeczeństw tradycyj-
nych, przemysłowych. Proces ten jest możliwy dzięki rozwojowi nauki i techniki 
oraz mechanizmom ekonomicznym, które mogą ten proces stymulować i popra-
wiać4. Istotą omawianego społeczeństwa jest sieć relacji społecznych oraz swo-
bodny dostęp jednostki do uczestniczenia w  różnych organizacjach i  grupach 
społecznych czy kręgach zainteresowań. Twórcą i propagatorem tego pojęcia był 
Manuel Castells5. Sieć stanowi platformę kontaktów między ludźmi i pozwala na 
zwielokrotnienie i intensyfikację związków międzyludzkich, pokonując odległość 
i  czas. Sieć umożliwia także pracę, przedsiębiorczość, naukę, dostęp do infor-
macji, rozrywkę, handel, kulturę itp.6 W społeczeństwie tym liczba dóbr i usług 
informacyjnych w  przestrzeni wirtualnej jest dominująca. Obecność człowieka 
w  świecie cyfrowym wiąże się z  coraz większą jego otwartością i  możliwością 
uczestnictwa w życiu publicznym. Za sprawą technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych przestają istnieć bariery związane z czasem i miejscem udostępniania 
informacji. Świadomość ta powoduje także rosnące wymagania i potrzeby w sto-

3 L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw: od informacji do wiedzy, Warszawa 2007, s. 39.
4 Ibidem, s. 41.
5 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
6 L.W. Zacher, op.cit., s. 42.



223 AKTOTWÓRCA, ARCHIWOTWÓRCA I  UżYTKOWnIK InFORMACJI ARCHIWALnEJ:…  ̵

sunku do systemu informacyjnego archiwów. Z drugiej strony projektowanie 
i zaspakajanie potrzeb informacyjnych jest możliwe dzięki algorytmizacji i pro-
jektowaniu różnych narzędzi w cyberprzestrzeni. Tylko przy współpracy różnych 
uczestników procesów komunikacyjnych można uzyskać dobre narzędzia i reali-
zować usługi online – także w archiwach. W społeczeństwie sieciowym zmienia 
się funkcja odbiorcy informacji z konsumenta w tzw. prosumenta. Zmiana ta spo-
wodowana jest m.in. zaangażowaniem konsumenta we współtworzenie i promo-
wanie np. produktów ulubionej marki albo w jednoczesną produkcję i konsump-
cję dóbr lub usług7. Podobne zmiany zaczynają dotykać inne sfery wytwarzania 
i  świadczenia usług w środowisku informacyjnym. Do sfer tych należy zaliczyć 
m.in. tworzenie narodowego zasobu archiwalnego i  usługi w  postaci udostęp-
niania cyfrowej dokumentacji i informacji archiwalnej. Same pojęcia prosumpcji 
i produkcji przedstawiają alternatywne koncepcje zaangażowania użytkowników 
końcowych lub konsumentów w procesy produkcyjne, zwłaszcza w środowiskach 
mediów cyfrowych. Koncepcje te zyskały na znaczeniu wraz z pojawieniem się 
tzw. platform i technologii „Web 2.0”, które zachęcają do tworzenia i udostępnia-
nia treści generowanych przez użytkowników8. Prosumpcja nie jest pojęciem no-
wym, istniała od dawna, ale różne zmiany społeczne (np. pojawienie się Interne-
tu i sieci społecznościowych) znacznie rozszerzyły zarówno praktykę prosumpcji, 
jak i zainteresowanie jej badaniem ze strony naukowców. Najbardziej oczywiste 
i bezpośrednie znaczenie prosumpcji występuje w gospodarce9. Aby zbadać zjawi-
sko prosumpcji w archiwach, trzeba najpierw przyjrzeć się, jakie zadania i funkcje 
pełnią placówki archiwalne oraz gdzie zachodzi współdziałanie pomiędzy uczest-
nikami procesów informacyjnych.

Archiwa w środowisku wirtualnym

Sama geneza funkcjonowania archiwów ma swój początek w  realizowa-
niu niezwykle ważnej funkcji dowodowej, czyli zabezpieczenia i archiwizacji 

7 A. Toffler, The Third Wave, Nowy Jork 1980.
8 A. Burns, Prosumption, Produsage, [w:] The International Encyclopedia of Communication Theory 

and Philosophy, red. K.B. Jensen, E.W. Rothenbuhler, J.D. Pooley, R.T. Craig,  2016, https://doi.
org/10.1002/9781118766804.wbiect086 [dostęp: 16.06.2022]. 

9 G.  Ritzer, P.  Dean, N.  Jurgenson, The Coming of Age of the Prosumer, „American Behavioral 
Scientist” 2012, t. 56, z. 4, s. 379–398, https://doi.org/10.1177/0002764211429368 [dostęp: 
16.06.2022]. 

https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect086
https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect086
https://doi.org/10.1177/0002764211429368
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dokumentacji, tak aby zachować jej odpowiednie atrybuty – wiarygodność, 
autentyczność i możliwość odtworzenia w długim czasie. W wyniku rozwoju 
cywilizacyjnego odnotowano kolejne ważne funkcje archiwów, takie jak10:
– prawno-administracyjne, 
– informacyjno-polityczne, 
– budowanie pamięci i tożsamości, 
– strzeżenie przywilejów i czystości grupy, 
– dokumentacyjno-historyczne,
– kontrolne, 
– wymierzone w innych – rządzących, rządzonych, obcych.

W dziejach archiwów znaczące zmiany ich funkcjonowania przyniosła 
rewolucja w  dostępie do informacji. Stopniowe otwieranie archiwów dopro-
wadziło do powstania wielu nowych obszarów działania i  ról, jakie pełnią, 
wchodzących w  zakres ich społecznego funkcjonowania. W  wyniku dążenia 
do wolności społecznej nastąpiło otwarcie archiwów11. Najciekawszym zjawi-
skiem, jakiego doświadczają współczesne archiwa, jest użytkownik tzw. me-
diów cyfrowych. Cechują go coraz większe żądania i kompetencje w zakresie 
korzystania z  zasobów cyfrowych dostępnych w  Internecie. Za sprawą mo-
bilnych aplikacji, narzędzi i funkcji serwisów internetowych stawia on wiele 
wymagań dotyczących sposobów i form korzystania z informacji archiwalnej. 
Jego udział w konsumpcji na rynku usług informacyjnych jest na tyle duży, że 
nie sposób pominąć tegoż użytkownika i jego potrzeb w kontekście rozwoju 
systemów informacji archiwalnej. Zauważalnym tego dowodem jest fakt po-
wstania serwisu szukajwarchiwach.gov.pl i  przeniesienie wielu usług świad-
czonych przez archiwa państwowe do przestrzeni wirtualnej12. Na rysunkach 
od 1 do 3 przedstawiono rozwój digitalizacji zasobu archiwalnego w  latach 
2011–2020.

10 A. Rosa, O społecznych rolach archiwów we współczesnym dyskursie archiwalnym w Polsce na margi-
nesie dyskusji panelowej „Archiwa w przestrzeni publicznej”, „Archeion” 2019, t. 120, s. 151–152.

11 S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969, s. 97.
12 Szukaj w Archiwach, www.szukajwarchiwach.gov.pl [dostęp: 16.06.2022].

http://www.szukajwarchiwach.gov.pl
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Rysunek 1. Liczba kopii cyfrowych ogółem w latach 2011–2020 w zasobie archiwów państwo-

wych w Polsce. Źródło: Sprawozdania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z lat 2011–

2020, https://www.gov.pl/web/archiwa/sprawozdanie-z-dzialalnosci-archiwow-panstwowych 

[dostęp: 16.12.2022]. 

Rysunek 2. Zasób dokumentów elektronicznych w GB w latach 2011–2020 w archiwach pań-

stwowych w Polsce. Źródło: Sprawozdania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z  lat 

2011–2020, https://www.gov.pl/web/archiwa/sprawozdanie-z-dzialalnosci-archiwow-pan-

stwowych [dostęp: 16.12.2022]. 
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Rysunek 3. Liczba kopii cyfrowych w roku sprawozdawczym w latach 2011–2020 w archiwach 

państwowych w  Polsce. Źródło: Sprawozdania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 

z  lat 2011–2020, https://www.gov.pl/web/archiwa/sprawozdanie-z-dzialalnosci-archiwow-

-panstwowych [dostęp: 16.12.2022]. 

Powyższe dane dowodzą, że następuje znaczący wzrost liczby kopii cyfrowych 
dokumentów z  zasobu archiwów państwowych w  Polsce. W  latach 2011–2020 
wyniósł on ogółem nieco powyżej 171%. W latach 2011–2019 był to wzrost aż 
o 290%. Jeśli chodzi o rozmiar zasobu dokumentów elektronicznych archiwów 
państwowych, wyrażony w GB, to w latach 2011–2020 wzrost wyniósł nieco po-
nad 3733%.

Kolejną oznaką zmian zachodzących na rynku usług informacji archiwalnej 
jest usprawnienie archiwizacji i  zarządzania dokumentami elektronicznymi 
poprzez uruchomienie dedykowanego archiwom systemu EZD (Elektronicz-
ne Zarządzanie Dokumentacją)13. W konsekwencji powstało Archiwum Doku-
mentów Elektronicznych, do którego przekazywane są materiały archiwalne 
w postaci elektronicznej14. Przeniesienie komunikacji do przestrzeni wirtualnej 
skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na dostęp do dokumentacji w postaci 

13 System EZD wprowadzony został na mocy Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z  dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, 
nr 14 poz. 67). 

14 Archiwum Dokumentów Elektronicznych. O  projekcie, https://ade.gov.pl/pl/web/ade-pub/o-
-projekcie [dostęp: 16.12.2022]. 
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elektronicznej. Równocześnie miarą aktywności archiwów nie jest już ilość po-
siadanych i przejmowanych każdego roku materiałów archiwalnych, ale sposób 
korzystania z  zasobu, jego promocja, digitalizacja i  udostępnianie, zwłaszcza 
w  postaci cyfrowej. Należy podkreślić, że bez dobrze opracowanego zasobu 
trudno mówić o dobrej jakościowo informacji wyjściowej, jakiej oczekują dziś 
użytkownicy. 

Tworzenie zasobów archiwalnych w środowisku elektronicznym

Procesy informacyjne dotyczące dokumentacji tradycyjnej (papierowej) nie 
były tak wyraźnie odwzorowane w systemie informacji archiwalnej jak ma to 
miejsce w odniesieniu do dokumentacji elektronicznej. Teoria systemów infor-
macji archiwalnej powstała po to, aby przeprowadzić automatyzację, następ-
nie komputeryzację i – obecnie – informatyzację archiwów15. Za sprawą dobrze 
opracowanych algorytmów możliwe stało się zastąpienie wielu rutynowych 
czynności wykonywanych przez ludzi. Optymalizacja, będąca wynikiem cyfry-
zacji archiwów, z jednej strony przyspieszyła prowadzenie ewidencji archiwal-
nej, opracowanie inwentarzy archiwalnych i opisów materiałów archiwalnych, 
z drugiej zaś dała szerszy dostęp do zasobów jego użytkownikom. Aktotwórca 
dzięki nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym otrzymał 
możliwość interakcji z archiwistą, pełniącym rolę archiwotwórcy. Na tzw. przed-
polu archiwalnym nadzorowani twórcy materiałów archiwalnych mogą przeka-
zywać informacje, generować spisy zdawczo-odbiorcze, protokoły brakowania 
dokumentacji, sprawozdania itp. w  formie elektronicznej. Odpowiadają temu 
funkcjonalności i  zadania systemów teleinformatycznych. Przykładem syste-
mu realizującego takie funkcje jest program FINN 8 SQL, który powstał w pro-
jekcie SEKAP16. Platforma SEKAP została uruchomiona 25 kwietnia 2008 r.17 
W ramach projektu utworzono środowisko teleinformatyczne przeznaczone do 
świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, które obejmowało nie-
mal 800 e-usług w ponad 100 instytucjach i urzędach w województwie śląskim. 

15 Zob. B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.
16 Na temat programu SEKAP zob. T. Papaj, E-administracja na przykładzie SEKAP jako realizacja 

koncepcji Public Governance, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, 
nr 26, s. 11–24.

17 SEKAP, https://e.slaskie.pl/pl/sekap/ [dostęp: 16.06.2022].
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Na stronie internetowej SEKAP opisano usługi świadczone przez urzędy, za-
mieszczono również narzędzia umożliwiające składanie wniosków i pism w for-
mie elektronicznej. Platforma dawała także możliwość odbierania odpowiedzi 
z  urzędów. Wszystkie usługi objęte serwisem mogły być realizowane online. 
Ten nowatorski projekt oferował ponadto narzędzia dedykowane podmiotom 
publicznym w formie tzw. elektronicznego biurka. Każdy pracownik, po otrzy-
maniu uprawnień do korzystania z  systemu, prowadził czynności kancelaryj-
ne w formie elektronicznej. System został przeprojektowany tak, aby spełniał 
wszystkie wymagania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  18 stycznia 
2011  r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i  zakresu działania archiwów zakła-
dowych (Dz. U. 2011, nr 14, poz. 67). Podstawowym założeniem ww. projektu 
było wprowadzenie systemu klasy EZD jako podstawowego system kancelaryj-
nego i możliwość realizacji wszystkich czynności kancelaryjnych w formie elek-
tronicznej. Jego funkcjonalność miały zapewnić przede wszystkim:
– automatyczne rejestrowanie dokumentów przychodzących w  formie elek-

tronicznej, wraz z metadanymi;
– rejestrowanie dokumentów przychodzących w formie papierowej;
– generowanie numerów dla pism i dokumentów;
– prowadzenie rejestrów kancelaryjnych;
– łączenie dokumentów w sprawy;
– dostęp do aktualnego jednolitego rzeczowego wykazu akt w formie elektro-

nicznej;
– przekazywanie oryginałów pism papierowych do składów chronologicznych;
– prowadzenie składów chronologicznych;
– tworzenie pism i dokumentów, ich obieg, akceptacja i podpisywanie w for-

mie elektronicznej;
– obsługę wysyłki korespondencji;
– przekazywanie akt do archiwum zakładowego;
– prowadzenie archiwum zakładowego;
– udostępnianie dokumentów ze składów chronologicznych oraz z archiwum 

zakładowego;
– przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwum państwowego.

Dzięki ww. narzędziom nastąpiło odciążenie pracowników od wykonywania 
rutynowych czynności. W  2021  r. rozpoczęto wygaszanie systemu SEKAP. Na-
stąpiło ono zgodnie z  uchwałą nr  2934/196/VI/2020 Zarządu Województwa 
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Śląskiego z 16.12.2020 r.18 System ten został zastąpiony poprzez ogólnopolską 
platformę ePUAP oraz system EZD RP19. Mając do dyspozycji narzędzia elektro-
niczne w  systemie EZD, w urzędach powinno się wykorzystywać komunikację 
elektroniczną także w kontaktach z archiwum państwowym, również w trakcie 
prowadzenia przez nie kontroli. W  wyniku obserwacji i  badania systemu EZD 
stwierdzono, że zdalny wgląd do systemu teleinformatycznego urzędu ułatwiłby 
nadzór i kontrolę nad postępowaniem z materiałami archiwalnymi wchodzącymi 
do państwowego zasobu archiwalnego. 

Nadzór i kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego 
w środowisku elektronicznym

Kontakty pomiędzy aktotwórcą i archiwotwórcą reguluje obecnie zarządzenie 
Nr  8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia l5  czerwca 2000  r. 
w  sprawie przeprowadzania przez archiwa państwowe kontroli postępowania 
z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalne-
go. Zarządzenie powstało na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. 1984, 
nr 41, poz. 218) w związku z art. 21 ust. 2 i art. 28 pkt 4 Ustawy z dnia 14 lip-
ca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983, nr 38, 
poz. 173, z późn. zm.) oraz § 49 Uchwały Nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 
1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej 
(MP 1983, nr 22, poz. 124), § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a). Dostęp do danych w systemie 
powinien umożliwiać sprawdzenie następujących informacji:
– jaki jest stopień wdrożenia i  przestrzegania w  kontrolowanym podmiocie 

archiwalnym przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
– czy klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archi-

walnych, jest prowadzona w sposób prawidłowy;
– jaki jest rozmiar zasobu archiwalnego (materiałów archiwalnych) –  w  me-

trach bieżących, jednostkach inwentarzowych, jednostkach archiwalnych, 

18 SEKAP. Wygaszanie platformy SEKAP, https://e.slaskie.pl/pl/sekap/wygaszanie_platformy_se-
kap/wygaszanie-platformy-1.html [dostęp: 16.06.2022]. 

19 ePUAP2, https://epuap.gov.pl/wps/portal [dostęp: 16.06.2022]; Elektroniczne Zarządzanie Do-
kumentacją w systemie EZD RP, https://www.gov.pl/web/ezd-rp/ [dostęp: 16.06.2022]. 

https://e.slaskie.pl/pl/sekap/wygaszanie_platformy_sekap/wygaszanie-platformy-1.html
https://e.slaskie.pl/pl/sekap/wygaszanie_platformy_sekap/wygaszanie-platformy-1.html
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://www.gov.pl/web/ezd-rp/
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w podziale na zasób własny, odziedziczony i zdeponowany (obcy), z określe-
niem dat skrajnych każdego z elementów składowych zasobu;

– jaki jest rozmiar dokumentacji niearchiwalnej w metrach bieżących w rozbi-
ciu na: własną, odziedziczoną, zdeponowaną (obcą), z określeniem dat skraj-
nych każdego z elementów składowych;

– jaki jest stan fizyczny i  stopień opracowania materiałów archiwalnych, ich 
kompletność oraz terminowość przekazywania przez komórki organizacyj-
ne do archiwum zakładowego podmiotu;

– czy istnieją odpowiednie środki ewidencyjne, w tym spisy zdawczo-odbior-
cze, odrębnie dla materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

– czy materiały archiwalne są prawidłowo udostępniane osobom trzecim;
– czy brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest prowadzone w sposób re-

gularny i prawidłowy;
– jakie są kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego;
– jaka jest jakość archiwalnych prac porządkowych wykonanych przez osoby 

trzecie w kontrolowanym archiwum zakładowym;
– jaki jest stan lokalu archiwum i jego wyposażenie pod kątem należytego za-

bezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem lub utratą;
– czy zachowana jest terminowość i  poprawność przekazywania materiałów 

archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;
– jaki jest stopień wykonania zaleceń wydanych w wyniku poprzednich kon-

troli.
Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania mogą być w pewnym zakresie udzie-

lone w lokalu archiwum, szczególnie jeśli chodzi o warunki wyposażenia i zabez-
pieczenia zasobu archiwalnego. Pozostałe informacje można z  powodzeniem 
analizować w sposób zdalny. Trzeba także odnieść niniejsze rozważania do stanu 
pandemii, który został ogłoszony w dniu 11 marca 2020 r. przez Światową Orga-
nizację Zdrowia20. W wyniku zakazów i obostrzeń, jakie miały na celu izolowanie 
ludzi i nie dopuszczenie do rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, nastą-
piło przeniesienie większości działań, zarówno archiwów, jak i  użytkowników, 
do przestrzeni wirtualnej. Wszystkie kontakty osobiste między ludźmi zostały 

20 W Polsce wprowadzono stan epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz. U. 2020, poz. 491, z późn. zm.). Tydzień wcześniej wprowadzono Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 433).
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ograniczone lub stały się niemożliwe. W sytuacji zredukowania bezpośrednich re-
lacji międzyludzkich do minimum, w czasie pandemii szczególnie przydatne było 
posiadanie przez archiwistów sprawujących nadzór wglądu do systemu obiegu 
dokumentów. Powstanie możliwości pracy zdalnej na skalę dotychczas niespoty-
kaną w Polsce sprawiło, że wielu pracowników otrzymywało dokumenty do pracy 
w swoim miejscu zamieszkania, co wzmocniło rolę systemu EZD w pracy kancela-
ryjnej. Z drugiej jednak strony, o ile w formie elektronicznej dokumenty mogą być 
łatwo zachowane w systemie i uporządkowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
o tyle w formie papierowej mogło dojść do wielu uchybień, w tym przypadkowego 
zniszczenia czy zagubienia dokumentu, do którego pracownicy nie mieli wglądu 
na etapie prowadzenia spraw w sposób zdalny. Działanie takie może przynieść 
ogromne straty dla narodowego zasobu archiwalnego w sytuacji, w której pracow-
nicy nie przestrzegaliby zasad kompletowania dokumentów w akta spraw i prze-
kazywania ich do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dba-
łość o narodowy zasób archiwalny wymaga dużej świadomości i  troski o każdy 
dokument, który powstaje w systemie obiegu dokumentów w czasie prowadzenia 
spraw urzędowych, stąd też współpraca aktotwórcy z archiwotwórcą powinna być 
dużo bardziej intensywna niż w przypadku pracy stacjonarnej.

Gromadzenie informacji archiwalnej w środowisku elektronicznym

Inny aspekt w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych dotyczy 
tworzenia pamięci zbiorowej. Internet daje niezliczone szanse konstruowania 
zbiorów upamiętniających tragiczne bądź katastroficzne wydarzenia, co także 
umożliwia tworzenie pamięci zbiorowej. Dwie niedawne amerykańskie kata-
strofy, ataki terrorystyczne z  11  września 2001  r. i  huragan Katrina, zostały 
szeroko upamiętnione i zachowane w Internecie. Stworzono Archiwum Cyfro-
we katastrofy 11  września 2001  r. i  Hurricane Digital Memory Bank21. Są to 
przykłady archiwów, które powstały jako witryny prosumpcyjne22. Ich użytkow-
nicy zarówno produkują, jak i konsumują ich zawartość. W Internecie możliwe 
jest utworzenie cyfrowych banków pamięci, ponieważ różni użytkownicy mogą 
mieć swój udział w  upamiętnianiu takich wydarzeń jak atak terrorystyczny 

21 Hurricane Digital Memory Bank, https://hurricanearchive.org/ [dostęp: 30.08.2022]. 
22 T. Recuber, The Prosumption of Commemoration, „American Behavioral Scientist” 2012, nr 56 (4), 

s. 531–549.

https://hurricanearchive.org/
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z 11 września na wieże World Trade Center oraz budynek Pentagonu w Stanach 
Zjednoczonych. Ideą takiego zachowania jest z jednej strony utworzenie archi-
wów pamięci zbiorowej, z drugiej – wykorzystanie technologii do prosumpcji 
wiedzy historycznej i archiwalnej. W archiwach państwowych w Polsce zorgani-
zowano wiele akcji i kampanii promocyjnych skierowanych do ogółu społeczeń-
stwa. W 2013 r. przeprowadzono akcję pod nazwą „Zostań rodzinnym archiwi-
stą”23. Z kolei w Archiwum Państwowym w Radomiu powstał projekt „Archiwa 
Rodzinne Niepodległej”24, prowadzony obecnie przez archiwa w  całej Polsce, 
który ma na celu połączenie historii narodowej oraz  prywatnej. Z informacji 
zamieszczonych na stronach internetowych archiwów wynika, że działania te 
podejmowane są w sposób tradycyjny, poprzez punkty konsultacyjne, bez wy-
korzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na etapie gromadze-
nia zbiorów. Wynika to także po części z charakteru materiałów historycznych, 
których oryginały są przechowywane w postaci papierowej.

Podobne działania podjęto w czasie pandemii. Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych ogłosiła projekt Archiwum Pandemii A.D. 202025. Ma on na celu 
tworzenie społecznej kolekcji dokumentów pandemii wywołanej koronawiru-
sem (SARS-CoV-2), tak aby zachować relacje i materiały, które stanowić będą 
cenne źródła historyczne dla kolejnych pokoleń. Nie stworzono jednak narzę-
dzi do samodzielnego zamieszczania plików w  repozytoriach. Użytkownicy 
mają możliwość kontaktowania się z archiwistami i przekazywania materiałów, 
po uzgodnieniu ich formy, z  wybranym archiwum. Zaznaczono przy tym, że 
mogą to być materiały w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej, w tym zapi-
ski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania 
audio i wideo, inne formy medialne i materiały publikowane na stronach inter-
netowych. Przekazane materiały zostaną udostępnione w serwisie Szukaj w Ar-
chiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), gdzie każdy będzie mógł je przeglądać 
w formie online26.

23 Szef Archiwów w Polsce: twórzmy archiwa rodzinne,  „Gazeta Wyborcza” 13.03.2013.
24 Archiwa Rodzinne Niepodległej: podziel się ciekawą historią rodziny, „Gazeta Wyborcza” 

29.07.2019. Zob. też: Archiwa Rodzinne Niepodległej, https://archiwarodzinne.gov.pl/ [do-
stęp: 16.06.2022]. 

25 Archiwum Pandemii A.D. 2020, https://archiwarodzinne.gov.pl/archiwum-pandemii-a-d-2020 
[dostęp 16.06.2022]. 

26 Ibidem.

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/
https://archiwarodzinne.gov.pl/
https://archiwarodzinne.gov.pl/archiwum-pandemii-a-d-2020
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Funkcjonowanie archiwów w mediach społecznościowych

Społeczne funkcjonowanie archiwów wymaga dostosowania usług do potrzeb 
użytkowników. Użytkownicy korzystają z  mediów społecznościowych, których 
idea powstała w latach 90. XX wieku27. Strony archiwów w serwisach społeczno-
ściowych rozwinęły się bardzo dynamicznie pod wpływem pandemii, stały się one 
bowiem podstawowym środkiem komunikacji dla rozmaitych instytucji28. Obec-
ność polskich archiwów państwowych w mediach społecznościowych odbywa się 
poprzez profile o nazwie „Archiwa Państwowe” na Facebooku, Twitterze i Insta-
gramie29. Liczba osób obserwujących te profile wynosi odpowiednio: Facebook 
– 11000, Twitter – 2723, Instagram – 1381 30. Prowadzone jest również Interne-
towe Forum Archiwalne31. Dzięki obecności w mediach społecznościowych popu-
laryzowana jest działalność archiwów. Tworzone są posty na temat konferencji, 
wystaw, konkursów i wydarzeń, jakie odbywają się w archiwach państwowych, 
co pozwala na dotarcie do szerszego grona odbiorców. Wszystkie te kanały ko-
munikacji pozwalają na interakcję obustronną. Wpisy i komentarze internautów 
mogą być wskaźnikiem nastrojów społecznych względem archiwum. Ewa Krok 
słusznie zauważyła, że media społecznościowe stały się istotne ze względu na 
tworzenie treści przez konsumentów i  użytkowników. Dzięki temu przepływ 
informacji, który wcześniej był jednostronny – od producenta czy usługodawcy 
do klienta, teraz stał się dialogiem32. W  mediach społecznościowych następuje 
komunikacja poprzez natychmiastowe sprzężenie zwrotne oraz wysoki stopień 
interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą33. Katarzyna Fabjaniak-Czerniak wska-
zała, iż to właśnie media budują nieformalne społeczności, które solidaryzują się 
wokół określonych zagadnień34. Facebookowa grupa jest wydzieloną przestrzenią 

27 B. Małecki, M. Małecka, Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, Warszawa 2008, 
s. 4.

28 P. Szews, Medialny fanpage – szanse i zagrożenia, „Media i społeczeństwo” 2015, nr 5, s. 120.
29 Facebook. Archiwa Państwowe, https://www.facebook.com/ArchiwaPanstwowe [dostęp: 

16.06.2022]; Instagram. Archiwa Państwowe, https://instagram.com/archiwapanstwowe 
[dostęp: 16.06.2022]; Twitter. Archiwa Państwowe, https://twitter.com/archiwa [dostęp: 
16.06.2022]. 

30 Dane na dzień 15.06.2022 r.
31 Internetowe Forum Archiwalne, http://www.ifar.pl/index.php [dostęp: 16.06.2022]. 
32 E. Krok, Media społecznościowe elementem systemu zarządzania wiedzą o firmie, „Zeszyty Nauko-

we Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 52.
33 P. Szews, Medialny fanpage…, s. 120.
34 K. Fabjaniak-Czerniak, Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, [w:] Za-

rządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012, s. 183.

https://www.facebook.com/ArchiwaPanstwowe
https://instagram.com/archiwapanstwowe
https://twitter.com/archiwa
http://www.ifar.pl/index.php


̵ JUSTYnA ADAMUS-KOWALSKA234

wirtualnej rzeczywistości, przeznaczoną dla zbiorowości zgromadzonej wokół 
wybranej tematyki. Grupy może tworzyć każdy użytkownik. Mogą one mieć cha-
rakter otwarty, zamknięty lub tajny35. Media społecznościowe z czasem zostały 
przeformułowane w taki sposób, że ze środków komunikacji ze znajomymi zmie-
niły się w źródła informacji. Przemysław Szews słusznie zauważa, iż ewoluujące 
i rozwijające się w szybkim tempie Facebook i Twitter sprawiły, że są dla wielu 
użytkowników jednym z ważniejszych, a czasem nawet jedynym źródłem infor-
macji o tym, co dzieje się na świecie36. W grupach na Facebooku kontaktują się 
osoby o podobnych zainteresowaniach, także archiwiści i użytkownicy informacji 
archiwalnej. W  mediach społecznościowych ukształtował się typ użytkownika, 
który cechuje się aktywnością i współtworzeniem oferty informacyjnej. Archiwa 
prowadzą dla tych użytkowników elektroniczne formy promocji i kształcenia. 

Dostęp i wymiana informacji publicznej

Ostatnim elementem do rozważenia w  zakresie współdziałania wszystkich 
uczestników procesu informacyjnego w  archiwach jest otwieranie danych pu-
blicznych. W Polsce uruchomiony został portal dane.gov.pl, na którym znajdują 
się zbiory danych przekazywane przez podmioty publiczne37. Zakres przedmioto-
wy portalu nie ogranicza się do konkretnych działań administracyjnych. Ideą jest 
udostępnienie wartościowych i rzetelnych danych publicznych oraz umożliwienie 
tworzenia różnego typu aplikacji dla obywateli przy wykorzystaniu tych zbiorów. 
Jest to o tyle istotne, że nowoczesny rodzaj informacji funkcjonuje poza obiegiem 
dokumentów i znaną archiwistom kancelarią akt spraw. Użytkownicy korzystają 
z danych publicznych, tworzą nowe jakościowo dane, informacje i narzędzia, ale 
w żaden sposób nie jest określone, w  jaki sposób tego typu aplikacje mają być 
archiwizowane, a  ich trwałość w  czasie może być bardzo różna. Obserwowany 
zalew danych cyfrowych początkowo zmienił relacje między nauką, handlem, 
gospodarką i państwem, ale z czasem dotknął także samej natury wyobraźni so-
cjologicznej. Jak dotąd, większość dyskusji na ten temat koncentrowała się na 

35 L. Safko, D. Brake, The Social Media Bible: tactics, tools, and strategies for business success, New 
Jersey 2009, s. 3–5, 17

36 P. Szews, Serwisy społecznościowe jako źródło informacji dziennikarskiej – problemy i zagrożenia, 
„Kultura–Media–Teologia” 2014, nr 18, s. 94.

37 Otwarcie danych publicznych nastąpiło na podstawie uchwały nr 107/2016 Rady Ministrów 
z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”.
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danych „transakcyjnych” przechowywanych w dużych i złożonych komercyjnych 
i rządowych bazach danych38. W tym także bazach archiwalnych. Dane transak-
cyjne stanowią kluczową część infrastruktur informacyjnych, stąd tak duże zain-
teresowanie ich cyfryzacją. Jednak pojawiły się nowe źródła danych, które mają 
inny charakter39. Są to dane generowane w sferze kulturowej, nie tylko w wyniku 
rutynowych transakcji z różnymi mediami cyfrowymi, ale także w wyniku tego, 
co niektórzy chcieliby postrzegać jako przesunięcie w kierunku popularnych form 
kultury zdominowanych przez procesy tzw. prosumpcji. 

Wyniki badań

W tabeli nr 1 przedstawiono jak przebiega gromadzenie, opracowanie i udo-
stępnianie materiałów archiwalnych w  relacjach poszczególnych uczestników 
procesów informacyjnych.

Tabela 1. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez uczestników pro-

cesu informacyjnego w archiwach podczas współdziałania w procesach informacyjnych.

Uczestnicy 
procesów Gromadzenie Opracowanie Udostępnianie

Aktotwórca Współpraca 
z nadzorem 
archiwalnym 
w systemie 
tradycyjnym polega 
na kontakcie 
bezpośrednim 
w trakcie kontroli 
archiwalnych; 
w systemie EZD 
raporty i dane do 
kontroli mogą być 
generowane w postaci 
elektronicznej. 
Brak narzędzi 
teleinformatycznych 
do kontroli zdalnej

Aktotwórca 
w uzgodnieniu 
z archiwum 
państwowym 
przygotowuje 
ewidencje, które 
mogą stanowić 
pomoce archiwalne 
(opracowanie 
uproszczone); rodzaj 
pomocy zależny jest 
od przyjętego systemu 
kancelaryjnego 
(w systemie 
tradycyjnym nie 
wykorzystuje się 
komunikacji 

W administracji 
publicznej 
użytkownicy mają 
zapewniony dostęp 
do informacji 
publicznej w postaci 
elektronicznej 
(m.in. strony BIP, 
profile administracji 
publicznej 
w serwisach 
społecznościowych, 
ponowne 
wykorzystanie 
informacji sektora 
publicznego oraz 
serwis dane.gov.pl)

38 D. Beer, R. Burrows, Popular Culture, Digital Archives and the New Social Life of Data, „Theory 
Culture and Society” 2013, nr 30 (4), s. 47–71.

39 Ibidem.
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Uczestnicy 
procesów Gromadzenie Opracowanie Udostępnianie

(on-line) zarówno 
w systemie 
tradycyjnym, jak 
i w systemie EZD.

elektronicznej 
w opracowaniu 
akt, w systemie 
EZD wszelka 
ewidencja dla tzw. 
paczki archiwalnej 
generowana jest 
automatycznie 
z systemu).

– niektóre narzędzia 
umożliwiają interakcję 
obustronną np. 
umieszczanie 
komentarzy czy pytań 
pod informacjami 
na portalach 
społecznościowych.

Archiwotwórca Archiwa państwowe 
przyjmują materiały 
w różnej postaci, 
także elektronicznej, 
od podmiotów 
wytwarzających 
materiały archiwalne 
oraz są otwarte na 
gromadzenie
wartościowych 
materiałów w każdej 
postaci (np. projekt 
Archiwum Pandemii. 
A.D. 2020). Nie 
wykorzystuje 
się w tym celu 
sformalizowanych 
kanałów komunikacji 
elektronicznej.

Archiwa państwowe 
są otwarte na 
użytkowników 
w zakresie 
opracowania 
materiałów, co do 
których nie zachowały 
się informacje na 
temat aktotwórcy,
przynależności 
zespołowej czy 
zawartości treściowej. 
Wykorzystują 
w tym celu swoje 
strony internetowe 
i możliwość kontaktu 
online.

Zasoby cyfrowe 
archiwów 
udostępniane są 
online. Prowadzony 
jest proces 
digitalizacji.

Użytkownik 
informacji

Użytkownicy 
mają możliwość 
przekazywania 
do archiwów 
państwowych 
dokumentów w każdej 
postaci.

Możliwe jest 
uczestnictwo 
użytkowników 
w procesie 
opracowania akt 
informacje można 
przekazywać drogą 
elektroniczną, np. 
poprzez e-mail, ale 
brak jest narzędzi, 
które usprawniłyby 
ten proces.

Zasoby archiwów 
państwowych są 
udostępniane online, 
ale nie ma możliwości 
dokonywania 
interpretacji czy 
komentowania 
materiałów 
archiwalnych 
w serwisie 
szukajwarchiwach.
gov.pl.

Źródło: opracowanie własne.
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Współdziałanie jest realizowane w przypadkach wymienionych w tabeli nr 1. 
Podstawowym warunkiem współdziałania w relacji archiwotwórca – aktotwór-
ca jest stosowanie systemu EZD. Stwierdzono w nim jednakże brak przepisów 
i narzędzi dla sprawowania nadzoru archiwalnego w sposób zdalny. Wykorzy-
stanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w  relacji aktotwórca –  ar-
chiwista na etapie gromadzenia materiałów archiwalnych powinno podlegać 
modernizacji. Zauważalna zmiana wzajemnych relacji w procesie gromadzenia, 
opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych niewątpliwie spowodo-
wana jest wdrożeniem systemu EZD oraz digitalizacją. Najbardziej znaczące 
jest wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na etapie udo-
stępniania zasobów archiwalnych. 

Pod wpływem informatyzacji relacje pomiędzy uczestnikami procesów komu-
nikacyjnych zmieniają się na każdym etapie tego procesu. Czynniki, jakie powo-
dują tę zmianę, to wprowadzenie systemu EZD, pandemia, dostęp do informacji 
publicznej, informatyzacja administracji publicznej, digitalizacja, media społecz-
nościowe. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono tezy przedstawionej 
we wstępie do artykułu.

W odpowiedzi na pytanie ogólne postawione w badaniu określono wpływ 
rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na sposób tworzenia, 
opracowywania i udostępniania akt przez wszystkich uczestników procesów 
komunikacyjnych. Aktotwórcy, archiwotwórcy i  użytkownicy informacji ar-
chiwalnej współdziałają ze sobą w  procesach informacyjnych z  wykorzysta-
niem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale nie zawsze jest to inte-
rakcja obustronna.
1. W badaniu dowiedziono, że archiwiści dzielą się wiedzą na temat zasobów 

archiwalnych. Wykorzystują do tego celu narzędzia elektroniczne. Liczba 
udostępnianych online dokumentów stale rośnie. Po zbadaniu zasobów ar-
chiwalnych udostępnianych użytkownikom w serwisie szukajwarchiwach.
gov.pl stwierdzono, iż nie umożliwia on interakcji z  użytkownikami. Nie 
posiada forum dyskusyjnego, ani też opcji zamieszczania komentarzy, nie 
wykorzystuje w pełni możliwości dzielenia się wiedzą. Relacje w tym ob-
szarze powinny ulec sukcesywnym zmianom. 

2. Archiwa komunikują się z użytkownikami poprzez profile w mediach spo-
łecznościowych i jest to komunikacja obustronna.

3. Jak wynika z  przepisów oraz praktyki pracy kancelaryjno-archiwalnej, 
współdziałanie aktotwórcy z archiwistą sprawującym nadzór nad narastają-
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cym zasobem archiwalnym w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych 
nie przebiega w środowisku elektronicznym w sposób zdalny.

4. Dostrzega się potencjał i  możliwości pozyskiwania wiedzy od użytkow-
ników w  obszarze gromadzenia i  opracowania materiałów archiwalnych. 
Jednym z przykładów takiego działania jest projekt „Archiwum Pandemii. 
A.D. 2020”. Na etapie gromadzenia materiałów archiwalnych nie jest to 
jednak zjawisko nowe, albowiem wiele kolekcji w  zasobach archiwalnych 
pochodzi od osób prywatnych. W polskich archiwach państwowych należy 
stworzyć narzędzia do dzielenia się wiedzą na temat materiałów archiwal-
nych przez samych użytkowników, co obejmowałoby proces opracowania 
i udostępniania tych materiałów w środowisku elektronicznym w modelu 
prosumpcji wiedzy archiwalnej.

5. Użytkownicy informacji archiwalnej prezentują swoje potrzeby i  oczeki-
wania względem doskonalenia systemu informacji archiwalnej. Przykładem 
może być Internetowe Forum Archiwalne IFAR bądź profile archiwów pań-
stwowych w mediach społecznościowych.

6. Brak jest zasad i przepisów z zakresu gromadzenia, opracowania i archiwiza-
cji zasobów otwartych danych publicznych.
W badanych relacjach pomiędzy uczestnikami procesów archiwalnych do-

strzeżono pewne obszary wymagające udoskonalenia. W zakresie wymiany wie-
dzy i współdziałania pomiędzy aktotwórcą, archiwotwórcą i użytkownikiem in-
formacji należy:
– udoskonalić informację archiwalną, tak aby oprócz interakcji jednostronnej 

w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl stworzyć narzędzia elektroniczne służą-
ce także interakcji ze strony użytkownika informacji archiwalnej, z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa informacji oraz oryginalnej postaci materiałów 
archiwalnych i pomocy archiwalnych;

– prowadzić prace nad opracowaniem instrukcji i  przepisów archiwalnych 
z wykorzystaniem konsultacji społecznych w środowisku archiwalnym;

– zwiększyć udział społeczny w procesie opracowania akt z wykorzystaniem 
narzędzi komunikacji elektronicznej;

– stworzyć zasady gromadzenia i  archiwizacji zasobów udostępnianych 
w otwartych repozytoriach danych publicznych;

–  sprecyzować w  instrukcji kancelaryjnej zadania i  obowiązki archiwisty za-
kładowego, a także koordynatora czynności kancelaryjnych względem archi-
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wisty z archiwum państwowego w systemie EZD z wykorzystaniem komuni-
kacji online;

– wzmocnić i  usankcjonować prawnie system raportowania stanu zasobów 
elektronicznych jednostek będących pod nadzorem;

– określić rolę nadzoru archiwalnego w  systemie EZD poprzez stworzenie 
czynności i narzędzi, jakie mają wykonywać archiwiści w systemie teleinfor-
matycznym podmiotu nadzorowanego.
Wyżej wymienione zmiany mogą doprowadzić do stworzenia modelu pro-

sumpcji wiedzy archiwalnej w środowisku elektronicznym.

Zakończenie 

W świecie wirtualnym wszyscy uczestnicy procesu informacyjnego, za-
równo aktotwórcy, jak i archiwiści oraz użytkownicy informacji, otrzymali 
nowe zadania do spełnienia. Od ich współpracy zależy, w jakim stopniu będą 
potrafili sprostać tym wyzwaniom. Niezbędne jest wzajemne zrozumienie 
potrzeb i  dążenie do jak najlepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami 
tego procesu. Wiele czynników występujących w środowisku wirtualnym nie 
może opierać się wyłącznie na przepisach prawnych. Czynnikiem takim jest 
chociażby ogromny udział i znaczenie mediów społecznościowych w dostę-
pie do informacji na temat funkcjonowania archiwów, sposobów korzystania 
z  zasobów, weryfikacji autentyczności dokumentów i  wreszcie –  odkrywa-
nia nowych, nieznanych dotąd faktów za sprawą zaangażowania użytkowni-
ków w proces tzw. prosumpcji wiedzy. Szczegółowe znaczenie tego terminu 
w  kontekście wiedzy archiwalnej może obejmować poziom przetwarzania 
informacji o zasobie archiwalnym, przekraczający zwykłe jej odczytywanie, 
i  prowadzenie badań na podstawie dokumentacji archiwalnej. Prosumpcja 
wiedzy o  zasobie archiwalnym obejmuje tworzenie nowych jakościowo in-
formacji, publikowanych i  rozpowszechnianych poprzez różne narzędzia 
elektroniczne oraz aplikacje mobilne, które użytkownicy następnie prze-
twarzają i wykorzystują w sposób niemalże nieograniczony, w tym rzadko 
przywołując źródła pierwotne, takie jak inwentarze czy spisy dokumentacji 
znajdującej się w archiwach. Współczesnego użytkownika nie interesuje już 
gdzie może znaleźć dane, ale co może z nimi zrobić. Sposób wykorzystania 
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i narzędzia do przetworzenia danych w  informację, a następnie tworzenie 
wiedzy, jest kluczem do zrozumienia potrzeb informacyjnych w świecie wir-
tualnym. Przedstawione w  tekście dane liczbowe oraz formy komunikacji 
i  nowe role pełnione przez uczestników procesów informacyjnych nie po-
zostawiają wątpliwości, że przyszłość archiwów niepodzielnie związana jest 
z  ich cyfryzacją. Tylko właściwe wykorzystanie wiedzy, jaką posiadają ak-
totwórcy, archiwotwórcy i  użytkownicy informacji, może doprowadzić do 
zaprojektowania nowoczesnych archiwów i dalszego ich rozwoju.
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Seria „Wielka Wojna  – codzienność niecodzienności. Biblioteka pamiętników 
z I wojny światowej z zasobu polskich archiwów państwowych”, red. nauk. J. Ko-
chanowski, G. Leszczyński, G. Mędykowski.
1. Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów… Dziennik Ludwiki Ostrow-

skiej z Maluszyna, oprac. J. Kita, P. Zawilski, Warszawa 2014, ss. 187.
2.  Ta wojna zmieni wszystko… Dziennik Janiny Gajewskiej, oprac. A.  Wajs,  

Warszawa 2014, ss. 349. 
3.  Był czyn i  chwała!... Józef Gabriel Jęczkowiak. Wspomnienia harcerza 1913–

1918, oprac. M. Frankel i P. Gut, Warszawa 2015, ss. 245. 
4.  Nie wybiła godzina wybawienia z otchłani nieszczęść… Kronika dziejów Łowicza 

Władysława Tarczyńskiego, oprac. M. Wojtylak, Warszawa 2015, s. 422.
5.  Śmieszne to życie! Ale go żal… Dzienniki Kazimierza Filara, cz.  1–2, oprac. 

P. Szlanta, wsp. L. Boryczko, Warszawa 2018, ss. 301+558. 
6.  O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy… Wspomnienia Antoniego Sejmeja 

Górszczyka, red. S. Rękas, Warszawa–Kraków 2019, ss. 509.
7.  Dziwne są losów koleje… Listy i  pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918, 

oprac. J. Kochanowski, wsp. J. Błachnio, Warszawa 2021, ss. 356.

Setna rocznica wybuchu I wojny światowej i obchody okrągłych rocznic ko-
lejnych wydarzeń mających miejsce w  czasie trwania tego konfliktu zbrojnego 
zaowocowały – także w Polsce – wieloma wydarzeniami naukowymi i populary-
zatorskimi. Na rynku wydawniczym pojawiły się publikacje o charakterze mono-
grafii, zbiorów tekstów rozproszonych, a także edycji źródłowych. Seria „Wielka 
Wojna  – codzienność niecodzienności. Biblioteka pamiętników z  I  wojny świa-
towej z zasobu polskich archiwów państwowych”, zainicjowana w 2014 r. przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, jest zapewne jednym z  najszerzej 
zakrojonych przedsięwzięć wpisujących się w działania wydawnicze poświęcone 
konfliktowi toczącemu się w latach 1914–1918. Do chwili obecnej opublikowano 
w niej 7 pozycji (w 8 tomach). Ich lektura pozwala na zebranie wstępnych refleksji 
na temat wskazanego cyklu.

Celem niniejszego artykułu nie jest streszczanie zawartości tekstów źródło-
wych wydanych w serii, ani prezentacja treści kolejnych tomów, także jeśli cho-
dzi o ich wartość poznawczą. Zainteresowani tymi zagadnieniami mogą sięgnąć 
po opisy znajdujące się na stronie wydawcy1. Omawiana seria jest bez wątpie-

1 Kolejno według numeracji tomów: https://www.archiwa.gov.pl/produkt/troche-sie-zazdrosci-
tym-co-nie-dozyli-tych-czasow-dziennik-ludwiki-ostrowskiej-z-maluszyna/; https://www.

https://www.archiwa.gov.pl/produkt/troche-sie-zazdrosci-tym-co-nie-dozyli-tych-czasow-dziennik-ludwiki-ostrowskiej-z-maluszyna/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/troche-sie-zazdrosci-tym-co-nie-dozyli-tych-czasow-dziennik-ludwiki-ostrowskiej-z-maluszyna/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/ta-wojna-zmieni-wszystko-dziennik-janiny-gajewskiej/; https://www.archiwa.gov.pl/produkt/byl-czyn-i-chwala-jozef-gabriel-jeczkowiak-wspomnienia-harcerza-1913-1918/
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nia cennym przedsięwzięciem. Można się zgodzić ze stwierdzeniem wydawców 
tomu 1., że wśród edytowanych dotąd „dokumentów osobistych” z okresu I woj-
ny światowej dominuje memuarystyka. Ich jednoczesna konstatacja, że „jednym 
z  nielicznych wyjątków” [s. 21] są dzienniki Zofii Lubomirskiej wydaje się na-
tomiast nietrafiona. Jeśli uwzględnić tylko jedną podkategorię dzienników z lat  
1914–1918, a więc te, których autorami byli żołnierze I Brygady Legionów Pol-
skich, to do momentu rozpoczęcia omawianej serii w druku ukazało się ich nie 
mniej niż dziesięć2. 

Intencją autora recenzji jest przedstawienie swoistego zbiorowego portretu 
całości wydawnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii jak metody 
edycji i strona merytoryczna opracowań poszczególnych tomów. W pierwszej czę-
ści omówiono serię jako całość, w kolejnych przedstawiono ocenę koncepcji edy-
cji, wraz z czytelniczym komentarzem, oraz spostrzeżenia szczegółowe. Wybrane 
kategorie pogrupowano problemowo. Nie została poddana analizie poprawność 
odczytu tekstów oryginalnych. 

Aby uprościć odwołania do konkretnych pozycji serii, w  recenzji zrezygno-
wano z klasycznego systemu przypisów u dołu strony, zawierających odwołania 
bibliograficzne. Zastosowano metodę wskazania tomu poprzez umieszczenie 
w nawiasie kwadratowym jego numeru w serii i ewentualnie strony, której uwaga 

archiwa.gov.pl/produkt/ta-wojna-zmieni-wszystko-dziennik-janiny-gajewskiej/; https://
www.archiwa.gov.pl/produkt/byl-czyn-i-chwala-jozef-gabriel-jeczkowiak-wspomnienia-
harcerza-1913-1918/; https://www.archiwa.gov.pl/produkt/nie-wybila-godzina-wybawienia-
z-otchlani-nieszczesc-kronika-dziejow-lowicza-wladyslawa-tarczynskiego/; https://www.
archiwa.gov.pl/produkt/smieszne-to-zycie-ale-go-zal-dzienniki-kazimierza-filara-cz-1-i-cz-2/; 
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/o-milosci-ojczyzny-nie-deklamowalismy-wspomnienia-
antoniego-sejmejagorszczyka/; https://www.archiwa.gov.pl/produkt/dziwne-sa-losow-koleje-
listy-i-pamietniki-ignacego-boernera-1914-1918/ [dostęp: 20.04.2022].

2 Do 1939  r.: S. Długosz (J. Tetera), Przed złotym czasem, z  przedm. A.  Struga, Kraków 1917; 
T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; W. Lipiński (Socha), Szlakiem 
I Brygady. Dziennik żołnierski, przedm. M. Gałęzowski, red. M. Pilecka, Łomianki 2014 (reedy-
cja); S.F. Składkowski, Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa 1990 (reedycja). 
W ostatnich dekadach: J. Kruk-Śmigla, Za wierną służbę Ojczyźnie. Dziennik Legionisty I Brygady, 
oprac. J. Kirszak, Krosno 2004; M. Römer, Dzienniki legionowe. 1. 18 VII 1915 – 24 II 1916, do 
dr. przygot. Z. Solak, przy współudz. J.T. Nowaka i A. Garlej-Solak, Kraków 2008; H. Tomza, 
Dziennik Legionisty 1914–1915. Walki II Brygady Legionów w Karpatach Wschodnich, Warszawa 
2008; Diariusz Kazimierza Świtalskiego VIII 1915 – I 1917, cz. 1, oprac. J. Piotrowski, W. Suleja, 
„Niepodległość” 1995, t. 47, s. 5–109; T. Wyrwa-Furgalski „Wyrwa”, Dziennik 1913–1916, wstęp 
i oprac. P. Cichoracki, Kraków 2011.

https://www.archiwa.gov.pl/produkt/ta-wojna-zmieni-wszystko-dziennik-janiny-gajewskiej/; https://www.archiwa.gov.pl/produkt/byl-czyn-i-chwala-jozef-gabriel-jeczkowiak-wspomnienia-harcerza-1913-1918/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/ta-wojna-zmieni-wszystko-dziennik-janiny-gajewskiej/; https://www.archiwa.gov.pl/produkt/byl-czyn-i-chwala-jozef-gabriel-jeczkowiak-wspomnienia-harcerza-1913-1918/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/ta-wojna-zmieni-wszystko-dziennik-janiny-gajewskiej/; https://www.archiwa.gov.pl/produkt/byl-czyn-i-chwala-jozef-gabriel-jeczkowiak-wspomnienia-harcerza-1913-1918/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/nie-wybila-godzina-wybawienia-z-otchlani-nieszczesc-kronika-dziejow-lowicza-wladyslawa-tarczynskiego/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/nie-wybila-godzina-wybawienia-z-otchlani-nieszczesc-kronika-dziejow-lowicza-wladyslawa-tarczynskiego/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/smieszne-to-zycie-ale-go-zal-dzienniki-kazimierza-filara-cz-1-i-cz-2/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/smieszne-to-zycie-ale-go-zal-dzienniki-kazimierza-filara-cz-1-i-cz-2/
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/o-milosci-ojczyzny-nie-deklamowalismy-wspomnienia-antoniego-sejme
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/o-milosci-ojczyzny-nie-deklamowalismy-wspomnienia-antoniego-sejme
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/dziwne-sa-losow-koleje-listy-i-pamietniki-ignacego-boernera-1914-
https://www.archiwa.gov.pl/produkt/dziwne-sa-losow-koleje-listy-i-pamietniki-ignacego-boernera-1914-


̵ OMÓWIEnIA I RECEnZJE 246

dotyczy. Zapis [1., s. 100] oznacza zatem odwołanie do strony 100 w dzienniku 
Ludwiki Ostrowskiej, który jest 1. pozycją w serii.

Seria wydawnicza

W serii ukazało się dotąd 7 pozycji. Cztery pierwsze opublikowano w latach 
2014–2015. Pozostałe trzy wydano w  latach 2018, 2019, 2021. Można więc 
stwierdzić, że częstotliwość pojawiania się kolejnych tomów maleje. Należy jed-
nocześnie zastrzec, że tomy 5. i 6. wyróżniają się dużą objętością, co mogło wpły-
nąć na okres przygotowania ich do druku. Publikacje to albo inedita [2., 3., 4., 
5.], albo teksty publikowane po raz pierwszy [1., 6., 7.]. W tym drugim wypadku 
większość źródeł stanowią pierwodruki. Oryginały opublikowanych materiałów 
są przechowywane w siedmiu placówkach, przy czym sześć z nich należy do pań-
stwowej sieci archiwalnej. Są to archiwa państwowe w: Warszawie [2.] i jego od-
dział w Łowiczu [4.], Łodzi [1.], Szczecinie [3.], Archiwum Narodowe w Krakowie 
(dalej: ANK) [5.] oraz Archiwum Akt Nowych [7.]. Podstawą tekstu opublikowa-
nego w  ramach 6. pozycji w  serii jest dokument z  zasobu Zakładu Narodowe-
go im. Ossolińskich we Wrocławiu, przy czym rękopiśmienne fragmenty źródła 
znajdują się również w oddziale nowosądeckim ANK. Świadczy to o wyjściu poza 
powielaną w każdym tomie deklarację, że seria zawiera materiał z zasobów pol-
skich archiwów państwowych Większość oryginalnych tekstów stanowią rękopi-
sy [1., 2., 4., 5., 7.]. W pozostałych dwóch wypadkach [3., 6.] edycje dokonane 
zostały w oparciu o maszynopisy. 

Źródła publikowane w serii tworzą kompletny zbiór najważniejszych kate-
gorii tzw. dokumentu osobistego. Znajdziemy wśród nich klasyczne dzienniki 
[1., 2., 5.], ich specyficzną odmianę, jaką stanowi spisywana regularnie „kronika 
miasta” [4.], pamiętnik, oparty najpewniej na bieżących zapiskach [częściowo 
7.], wspomnienia [3., 6.], wreszcie korespondencję [częściowo 7.]. Są w nich od-
notowane wydarzenia ze wszystkich kluczowych ziem polskich okresu poroz-
biorowego. Przy czym zdecydowane pierwszeństwo należy do terenu Królestwa 
Polskiego, do którego odnoszą się, w  całości bądź w  części, niemal wszystkie 
publikowane teksty. Wyjątek stanowi pozycja 6., której autor opisuje wyda-
rzenia na obszarze zaboru austriackiego i – szerzej – monarchii habsburskiej, 
a po wzięciu do rosyjskiej niewoli – doświadczenia z głębi państwa carów. Sześć 
spośród siedmiu pozycji obejmuje okres mieszczący się w cezurze wyznaczonej 
przez wybuch i zakończenie I wojny światowej, przy czym dwie pozycje doty-
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czą tylko lat 1914–1915 [1., 4.]. Niewielkie odchylenia w narracji powodują, że 
wskazane ramy czasowe mogą ulec rozszerzeniu o okres wcześniejszy [3.] lub 
późniejszy. W tej drugiej sytuacji teksty obejmują zakresem chronologicznym 
pierwsze tygodnie istnienia II Rzeczypospolitej [2., 3., 7.]. W wypadku wspo-
mnień Antoniego Sejmeja Górszczyka [6.] twórcy serii uznali, że należy przeka-
zać czytelnikom tekst, który znacznie wychodzi poza ramy czasowe serii. Tom 
obejmuje bowiem całe życie autora do 1939 r., a okres dotyczący lat 1914–1918 
stanowi jedynie około 30% całości.

Autorzy publikowanych tekstów należą do różnych grup społecznych, zawodo-
wych oraz kategorii wiekowych. Przeważają osoby, których pochodzenie można 
określić przy pomocy pojęcia „mieszczaństwo”, przy czym należy rozumieć je sze-
roko. Znalazły się wśród nich rodziny: rzemieślnicza [3.], funkcjonariusza pań-
stwowego [5.], duchownego protestanckiego [7.] bądź wywodzące się ze szlachty 
[2., 4.]. Po jednym reprezentancie mają warstwy ziemiańska [1.] i chłopska [6.]. 
Dla okresu I wojny światowej istotny wydaje się podział wg klucza: wojskowi – 
cywile. Biorąc pod uwagę obecny stan serii, mamy do czynienia z  równowagą. 
Perspektywę kombatantów reprezentują trzej autorzy [5., 6., 7.], troje kolejnych 
patrzy na wydarzenia okiem cywila [1., 2., 4.], doświadczeniem jednej osoby była 
służba w wojsku od 1916 r. [3.]. Można zwrócić uwagę na postać Ignacego Bornera,  
który, mimo że notuje, służąc w Legionach Polskich, to jednak jest co najmniej 
w równym stopniu politykiem, co żołnierzem [7.]. Ze względu na ówczesne uwa-
runkowania obyczajowo-społeczne, poza wojskiem znajdowały się obie kobiety 
będące autorkami tekstów publikowanych w serii [1., 2.].

Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia wieku autorów. Należy oddziel-
nie traktować twórców dzienników i  korespondencji, a  oddzielnie wspomnień. 
W pierwszym wypadku dwoje autorów należy uznać – zwłaszcza wg standardów 
czasów, w których żyli – za zaawansowanych wiekowo w chwili powstawania zapi-
sków, ponieważ przekroczyli wówczas 60 rok życia [1., 4.]. Wiek I. Boernera moż-
na określić jako średni, oscylujący wokół 40 lat [7.]. Pozostała dwójka należała do 
pokolenia wyraźnie młodszego, choć trudno określić ich mianem przedstawicieli 
młodzieży, skoro zbliżali się do trzydziestych urodzin bądź właśnie je przekracza-
li [2., 5.]. Autorzy obu wspomnień opisują wydarzenia, w których uczestniczyli 
jako osoby młode [6.] bądź bardzo młode [3.]. O ile jednak, sądząc z odautorskiej 
deklaracji, Antoni Semej Górszczyk pisał swoją relację na temat I wojny świato-
wej tuż po odzyskaniu niepodległości [6., s. 127], to Józef Gabriel Jęczkowiak 
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ukończył prace nad edytowanym tekstem dopiero w  wieku okołoemerytalnym 
[3., s. 206].

Opracowanie 

Z pozycji czytelnika trudno wychwycić, czy dobór edytorów był efektem przy-
jęcia jednego odgórnego założenia (lub założeń). W trzech wypadkach aparat na-
ukowy jest dziełem w pełni monoautorskim [2., 4., 6.], w jednym zaś całość sy-
gnują dwie osoby [1.]. Dla tomów 3. i 5. sięgnięto po rozwiązanie sprowadzające 
się do rozdzielenia opracowania tekstu i napisania biograficznej części wstępu, 
przy czym w tomie 5. taka biografia pozbawiona jest aparatu naukowego. Tom 7. 
został opracowany przez Jerzego Kochanowskiego we współpracy z Janem Błach-
nio. W kilku wypadkach autorami edycji są osoby, które wcześniej prowadziły ba-
dania związane z autorami źródeł publikowanych w serii, ich spuścizną bądź re-
gionem, z którego się wywodzili. Potwierdzeniem tego są odwołania do wcześniej 
publikowanych tekstów o charakterze naukowym [1., 3., 4., 6., 7.]. Poszczególne 
tomy nie mają adnotacji o recenzjach. Można oczywiście założyć, że tę rolę pełnili 
członkowie Rady Naukowej. Przy czym musi pojawić się zastrzeżenie, że w wy-
padku t. 7. autorem aparatu naukowego jest jeden z uczestników tego gremium.

Zapoznanie się ze wszystkimi tomami nasuwa konstatację, że mamy do czy-
nienia z  różnymi rozwiązaniami jeśli chodzi o  formalną stronę edycji. Kwestią 
otwartą pozostaje, czy od początku zrezygnowano z wprowadzenia jednej meto-
dy opracowania tekstów źródłowych, czy też jej koncepcja ewoluowała. 

W serii stosowane są dwa typy przypisów: tekstowe, oznaczone literowo  – 
usytuowane na zewnętrznych marginesach tekstu głównego, oraz rzeczowe, 
oznaczone liczbami  – umieszczone po tekście głównym. Zaznaczyć należy, że 
umiejscowienie przypisów rzeczowych na końcu jest z punktu widzenia czytel-
nika niewygodne. Niemniej biorąc pod uwagę sposób składu i  relatywnie mały 
format wydawnictwa, można zrozumieć, że zastosowanie rozwiązania optymal-
nego w lekturze, jakim są przypisy dolne, w tym wypadku mogłoby momentami 
przytłaczać tekst źródła.

Początkowo przypisy tekstowe odgrywają rolę minimalną. Dotyczy to pierw-
szych czterech tomów opublikowanych w  latach 2014–2015. Są one nieliczne 
i mają charakter techniczny – rejestrują osobliwości oryginalnej postaci tekstu 
źródłowego np. skreślenia, odręczne dopiski w maszynopisie, drobne korekty li-
terowe, itp. Ich rola zmienia się od tomu 5., zaczynają one bowiem wówczas przej-
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mować część funkcji przypisów rzeczowych z tomów 1–4, takich jak tłumaczenie 
zwrotów obcojęzycznych czy odwołania geograficzne do nazw miejscowości. Przy 
czym nie jest jasne, na jakich zasadach kwalifikowano poszczególne odwołania tej 
samej kategorii do danego rodzaju przypisów. Bywa bowiem, że przypisy takiego 
samego typu występują jednocześnie jako tekstowe i rzeczowe.

Istnieją duże rozbieżności pomiędzy proporcjami aparatu naukowego (łącz-
nie: przypisy rzeczowe3, części wstępne, noty edytorskie) a tekstami źródłowy-
mi4. W skrajnym wypadku w pozycji 1. udział opracowania wynosi około 60% ca-
łego tomu. Drugi biegun stanowi pozycja 5., gdzie spada on do nieco ponad 10%. 
Objętość pozostałych tomów jest wypełniona zwartymi fragmentami towarzy-
szącymi tekstowi głównemu mniej więcej w granicach 20–40%. Nie ma potrze-
by wskazywania na różnice w nasyceniu tekstów źródła przypisami, ponieważ te 
pierwsze mają różny charakter. Choćby ze względu na pozycję społeczną czy ro-
dzaj aktywności ich autorów, dają różne możliwości osobom odpowiedzialnym za 
opracowanie poszczególnych tomów. 

Inną kwestią jest przeciętna objętość odwołań5. Widać tu zróżnicowane podej-
ście osób edytujących poszczególne teksty źródłowe. Najbardziej jest to uwidocz-
nione przy porównaniu tomów 2. i 6. Proporcja przeciętnej objętości przypisów 
wynosi w tym wypadku 1:4. Wydaje się, że trudno to wyjaśnić jedynie odmienno-
ścią przedmiotów odwołań. Autorzy obu edycji musieli inaczej pojąć swoje zada-
nie, a dowolność taka została widocznie uznana przez wydawcę serii za dopusz-
czalną. Wypada dodać, że w pozostałych tomach środek ciężkości rozkładany jest 
rozmaicie i objętość przypisów rzeczowych rośnie w kolejnych tomach następu-
jąco: 4., 5., 1., 3., 7.

Przypisy rzeczowe nie są konstruowane według jednego wzorca, nie tylko je-
śli chodzi o ich orientacyjną objętość. Jedynie w niektórych wypadkach autorzy 
opracowań decydują się na odnotowanie w  odwołaniach informacji o  źródłach 
podawanych treści. Przy czym czynią to z mniejszą [1.] bądź większą intensyw-
nością [2.]. Nie ma reguły jeśli chodzi o sposób podawania dat urodzin i śmierci 

3 W poniższym fragmencie nie uwzględniono przypisów tekstowych, ponieważ ich skala jest nie-
możliwa do uchwycenia bez ręcznego obliczania każdej pozycji i jej objętości. 

4 Przy określaniu wskazanych proporcji nie uwzględniano ilustracji, które znajdują się zarówno 
w obrębie części stanowiących opracowanie, jak i w tekstach głównych. 

5 Została ona oszacowana na podstawie dzielenia liczby przypisów rzeczowych przez liczbę stron, 
jaką zajmują.
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osób występujących w przypisach. Stosowane są daty roczne, dzienne, niekiedy 
wskazywane są miejsca urodzenia i zgonu.

Wszystkie tomy zawierają materiał ilustracyjny, przy czym w niektórych wy-
padkach można go ocenić jako bardzo bogaty. Ma on trojaki charakter. Pierwsze 
to ilustracje ściśle powiązane z  osobami autorów publikowanych tekstów źró-
dłowych. Kolejną kategorię stanowią te, które można określić jako kontekstowe, 
przedstawiają bowiem miejscowości bądź artefakty dotyczące opisywanych wy-
darzeń. Wreszcie trzeci rodzaj to zdjęcia postaci występujących w publikowanych 
tekstach źródłowych. Optymalna wydaje się możliwość nasycenia tomów pierw-
szym rodzajem ilustracji. Nie zawsze było to jednak możliwe, dlatego niekiedy, 
jako ekwiwalent, stosuje się dwa pozostałe typy. Dzieje się tak zwłaszcza w 2. to-
mie serii, gdzie tekst został dwukrotnie uzupełniony drzewem genealogicznym 
autorów źródeł. Zrozumiałe, że dotyczy to osób należących bądź wywodzących 
się z ziemiaństwa [1., s. 4]. Częścią składową większości tomów są mapy. Pozba-
wione tego elementu są jedynie tomy 3. i 5. Ilustracje kartograficzne pomagają 
czytelnikowi umiejscowić geograficznie opisywane wydarzenia. Materiał ten ma 
różną postać i proweniencję. W tomie 1. znajduje się arkusz opracowany specjal-
nie na użytek serii. Pozostałe zawierają reprodukcje map i planów z epoki.

Seria pozbawiona jest indeksów. Fakt ten należy traktować jako zasadniczy 
i najważniejszy mankament prezentowanego cyklu. Indeks osobowy wydaje się 
minimalnym wymaganiem dla wydawnictwa o  charakterze źródłowym. W  wy-
padku recenzowanej serii wskazane byłyby również indeksy geograficzne. Ich brak 
odczuwać będą zwłaszcza osoby interesujące się poszczególnymi regionami, na 
których rozgrywały się opisywane wydarzenia. Brak indeksów stoi w sprzeczno-
ści z deklaracją, jaka pada w 1. tomie, o wprowadzeniu edytowanych tekstów do 
obiegu naukowego [1., s. 9]. Bez wskazanego elementu opracowania użyteczność 
badawcza wydawnictw źródłowych jest znacznie mniejsza.

Uwagi szczegółowe

Poniżej zebrano spostrzeżenia szczegółowe, zgrupowane w  określone wątki 
tematyczne. Wydzielone zostały cztery zagadnienia. Kolejno są to: historia Rosji 
i Europy Środkowo-Wschodniej, problem rozróżnienia „pruski-niemiecki”, dzieje 
Legionów Polskich oraz szerzej rozumiane kwestie wojskowe. 

Józef Ostrowski do parlamentu rosyjskiego był wybierany w  latach 1906–
1909, nie w latach „1906–1910” [1., s. 35]. Serbia nie wypowiedziała wojny Rosji 
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w 1914 r. [2., s. 313]. Nie tylko Niemcy były partnerem Ukrainy w traktacie brze-
skim [2., s. 323], a wojna Polski i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej wykra-
czała chronologicznie poza maj 1919 r. [2., s. 324]. Nietrafnym wydaje się okre-
ślenie rosyjskich oddziałów lejbgwardii „osobistą armią cara” [5., cz. 1., s. 547]. 
W bitwie pod Cuszimą nie zostały zatopione „wszystkie” rosyjskie okręty liniowe 
[6., s. 391]. Trudno zgodzić się z twierdzeniem, że sposób powoływania gabine-
tu w  Rosji po tzw. manifeście październikowym z  1905  r. odbywał się według  
„demokratycznych reguł” [6., s. 392]. Tzw. ofensywa Kiereńskiego swój środek 
ciężkości miała na południu, nie zaś na Froncie Północnym [6., s. 457].

W kilku edycjach pojawia się określenie „pruski”, które jednak nie odnosi się 
do formacji mających swe garnizony na terenie Prus, lecz do opisu cesarskiej ar-
mii niemieckiej lat 1914–1918: „pruska wojskowa komenda miasta” [1., s. 143]; 
Prusy „prowadzące walkę na obydwu frontach i w Afryce Wschodniej” [1., s. 151]; 
„w okresie I wojny światowej nie stosowano już w armii pruskiej broni strzeleckiej 
z  mechanizmem kurkowym” [1., s.  152]; zajęcie „przez Prusaków Belgii i  Luk-
semburga” [1., s. 158]; „żołnierz armii pruskiej” [3., s. 214]; „ppor. artylerii armii 
pruskiej” [3., s. 220].

Nieco potknięć związanych jest z terminologią i chronologią dotyczącą Le-
gionów Polskich. Wątpliwe wydaje się stosowanie sformułowania „legionowy” 
dla określenia kryzysu przysięgowego z 1917 r. [3., s. 224]. Lektura biogramu 
Stanisława Taczaka stwarza wrażenie, jakby służył on w  Legionach, podczas 
gdy był do nich jedynie przydzielony w roli instruktora z armii niemieckiej [3., 
s. 225–226]. Kielce nie zostały zajęte przez „I Kompanię Kadrową” [4., s. 373; 
podobnie: 6., s. 410], ale przez batalion, w skład którego wchodziła „Kadrówka” 
oraz oddział kawalerii. W październiku 1914 r. jeszcze nie istniał 1 Pułk Uła-
nów Legionów [4., s. 103, 373], podobnie jak pluton „5 pułku piechoty I Bryga-
dy” [4., s. 374]. Członków Polskich Drużyn Strzeleckich nie określa się w histo-
riografii mianem „strzelców” [6, s. 8], ale „drużyniaków”, ponieważ pierwsza 
z  nazw zarezerwowana jest dla tych, którzy znaleźli się w  obrębie Związków 
Strzeleckich. Baranowicze, dokąd przeniesiono Legiony jesienią 1916  r., nie 
znajdują się – jak napisano – na Wołyniu, lecz na Białorusi [6., s. 439]. Kompa-
nia Kadrowa nie należała w momencie tworzenia do Legionów [7., s. 279], te 
bowiem powstały formalnie kilka tygodni później. Kazimierz Sosnkowski był 
więziony w  Magdeburgu od sierpnia, nie zaś od czerwca 1917  r. [7., s.  280]. 
Zdarzyło się również kilka przypadków błędnej formy zapisu nazwisk oficerów 
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legionowych: „Felicjan Sławoj-Składkowski” [7., s. 27, 283], „Józef Kordian-Za-
morski” [7., s. 30].

Pewne zastrzeżenia budzi niekiedy stosowana terminologia wojskowa.  
Wątpliwe jest wykorzystanie określenia „generał” dla osoby, która nie otrzyma-
ła takiej rangi z rąk legalnych władz Rzeczypospolitej, a nadano jej ją w ramach 
jednej z organizacji podziemnych (w tym wypadku Polskiej Armii Ludowej) [3., 
s. 217]. Grupa Operacyjna „Jasło” nie była „Samodzielna” [3., s. 224]. Niezręcz-
nością jest sformułowanie o „korpusie składającym się z dwóch korpusów” [4., 
s. 376] czy rozróżnianie w wypadku lotnictwa „działalności rozpoznawczej” i „lo-
tów bojowych” [4., s.  394]. W  tomie 5. występują dwa określenia tego samego 
oddziału: „29 Pułk Armat Polowych” [cz. 1., s. 545] i „29 Pułk Artylerii Polowej” 
[cz. 1., s. 547]. Pojęcie „feldgrau” występuje wyraźnie jako kolor, także w tekście 
źródła, stąd zaskakuje, kiedy przypis je tłumaczący [tu „Feldgraue”] zaczyna się od  
„żołnierz frontowy” [5., cz. 1, s. 302, 552]. „Haubica” nie jest tożsama z „armatą” 
[5., cz. 2, s. 279]. Niemieckie pojęcie „Trommelfeuer” wiąże się raczej z działa-
niami ofensywnymi, dlatego właściwsze aniżeli określenie „ogień zaporowy” [5., 
cz. 2., s. 280] byłoby użycie zwrotu „ogień huraganowy”. Określenie „grek” dla 
karabinu Mannlichera-Schönaeura nie miało związku z  „krajem produkcji” [6., 
s.  426], ale krajem-odbiorcą. Dwukrotnie nadany Krzyż Walecznych ma jedno 
okucie, nie „okucia” [6., s. 444].

Niekiedy przypisy rzeczowe wydają się za szerokie, ewentualnie zawierają 
zaskakujące w danym miejscu informacje. Dyskusyjne jest obszerne cytowanie 
powszechnie dostępnych dokumentów czy klasycznych prac [1., s.  143–144]. 
Krótka informacja na temat Stanisława Szeptyckiego wzbogacona jest na końcu 
o datę i miejsce zdania matury przyszłego generała [5., cz. 2, s. 289]. Te fragmen-
ty opracowania tomu 6., które dotyczą carskiej Rosji, z reguły są zbyt rozbudowa-
ne i nasycone za daleko idącymi uogólnieniami. 

Kończąc przegląd zawierający niektóre z kategorii uwag szczegółowych, po-
nownie należy zaznaczyć, że w  kolejnych wydawnictwach serii brak informacji 
o recenzentach. Nie przesądza to oczywiście, że takowych nie było, niemniej nie-
kiedy powstaje wrażenie, że uważniejsza lektura czy bardziej skrupulatna redak-
cja mogłyby niejedno ze wskazanych wyżej potknięć wyeliminować. Zwłaszcza 
w  tomie 5. rzucają się w  oczy niekonsekwencje: zapis nazw geograficznych po 
słowacku jak i węgiersku, numeracja rzymska i arabska dla tej samej formacji czy 
różna forma zapisu tych samych nazwisk oraz austro-węgierskich stopni oficer-
skich. Inna sytuacja, gdy najpewniej zabrakło oglądu redakcyjnego, to brak od-
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zwierciedlenia struktury wewnętrznej książki w spisie treści tomu 6. To jedynie 
przypuszczenie, ale może wpływ na wymienione niedomagania miała trzyletnia 
przerwa pomiędzy wydaniem tomu 4. i 5.

Omawiana seria bez wątpienia jest przedsięwzięciem pożądanym. Każda 
z opublikowanych dotąd pozycji jest interesująca, zawiera ładunek nowych infor-
macji i poszerza dotychczasową wiedzę, zwłaszcza jeśli chodzi o życie codzienne 
zarówno na frontach Wielkiej Wojny, jak i na ich zapleczu. Liczbę zauważonych 
pomyłek i  potknięć faktograficznych w  opracowaniach poszczególnych tomów 
należy uznać za niezbyt dużą, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę wydawnictwa. 
Nie mają one też najczęściej charakteru poważniejszego, a na pewno nie wpływa-
ją dezinformująco na odbiór tekstów źródłowych.

Pozostaje mieć nadzieję, że seria będzie kontynuowana, choć należałoby 
sobie życzyć, aby udało się wprowadzić pewne zmiany. Dystrybucja cyklu, 
w praktyce ograniczona do narzędzi będących w dyspozycji Naczelnej Dyrek-
cji Archiwów Państwowych, powoduje, że jej odbiorcą będzie przede wszyst-
kim środowisko naukowe. Tym bardziej więc wskazane jest, aby kolejne po-
zycje w serii były indeksowane. Minimum to opatrywanie wszystkich tomów 
indeksami osobowymi, a w  niektórych wypadkach także geograficznymi. 
Wypada powtórzyć, że ogląd całości niejednokrotnie nasuwa przypuszczenie, 
że zespół wydawców nadający kształt serii albo nie rozstrzygnął wszystkich 
kluczowych kwestii formalnych w trakcie opracowania koncepcji cyklu, albo 
z czasem w sposób istotny zmienił przyjęte rozwiązania. Być może warto roz-
ważyć, aby kolejne tomy były, w miarę możliwości, przygotowywane według 
jednego schematu. 
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Justyna Adamus-Kowalska, Proces informatyzacji administracji 
publicznej i jego wpływ na kształtowanie narodowego zasobu 
archiwalnego stanowiącego dziedzictwo kulturowe ludzkości, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021, ss. 303 

Omawiana publikacja to kolejna pozycja w  obszernym dorobku naukowym  
dr Justyny Adamus-Kowalskiej, zatrudnionej na stanowisku adiunkta w Insty-
tucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który w ostatnich 
latach skupiał się na problematyce zarządzania i archiwizacji dokumentacji elek-
tronicznej w kontekście informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Temu 
zagadnieniu poświęcono także najnowszą monografię, w której autorka przed-
stawiła oraz poddała analizie i  ocenie procesy informatyzacji administracji pu-
blicznej i ich wpływ na kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego w Polsce. 
Wcześniejsze zainteresowania badaczki dotyczące systemów informacyjnych, 
w  tym systemów informacji archiwalnej, spowodowały zapewne, iż przedmio-
tem rozważań są zjawiska i procesy informacyjne oraz zagadnienia wyszukiwa-
nia i użytkowania informacji. Publikacja składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, 
aneksu, wraz z faksymilami dokumentów urzędowych, oraz bibliografii. 

Praca ma poprawną i  uzasadnioną konstrukcję. Wstęp zawiera wszystkie 
niezbędne w  tego rodzaju opracowaniach naukowych elementy: uzasadnienie 
wyboru tematu, zwięzłe przedstawienie treści poszczególnych rozdziałów oraz 
omówienie metod badawczych. Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do całości 
zagadnienia, natomiast cztery pozostałe, wydzielone zgodnie z  kryterium rze-
czowym, dotyczą zasadniczej problematyki. Kolejne części publikacji mają rów-
nież proporcjonalną względem siebie objętość.

W rozdziale pierwszym autorka zawarła rozważania dotyczące problematyki 
procesu aktotwórczego i archiwotwórczego oraz pojęcia aktotwórcy, wskazując 
kolejno na role archiwisty zakładowego w procesie aktotwórczym oraz instytu-
cji wytwarzającej materiały archiwalne. Następnie skupiła uwagę na zarządza-
niu przedarchiwalnym, systemie kancelaryjnym, wykazie akt i wartościowaniu 
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dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji osobowej. Dla 
zrozumienia dalszej treści kluczowe jest wyjaśnienie wprowadzonego przez au-
torkę pojęcia zarządzania przedarchiwalnego, które nie jest ugruntowane ani 
w teorii, ani w pracy archiwalnej. Nasuwa ono wiele wątpliwości. Dotyczą one 
kilku aspektów: kto tym procesem zarządza (pracownik komórki organizacyj-
nej twórcy dokumentacji, archiwista zakładowy, a może archiwista państwowy) 
i – w związku z tym – gdzie się ono odbywa? W pracy wskazuje się co prawda 
na pojęcie narastającego zasobu archiwalnego, określając je jako oddziaływanie 
władz archiwalnych na twórców zespołów poprzez instruktaż i nadzór w celu 
prawidłowego zabezpieczenia materiałów archiwalnych o  wartości historycz-
nej, jednakże nie ma to żadnego związku z zarządzaniem przedarchiwalnym. 
Kolejne wymagające komentarza zagadnienie poruszone w publikacji to zagad-
nienie systemów kancelaryjnych. Obecnie w podmiotach państwowych i samo-
rządowych jedynym obowiązującym systemem jest system bezdziennikowy, 
w tym kontekście niewłaściwym jest więc stwierdzenie autorki, iż postępowa-
nie z  dokumentacją jest uzależnione od przyjętego systemu kancelaryjnego. 
Przy czym wyszczególnia ona różne typy systemów: dziennikowy, bezdzienni-
kowy i mieszany. Należy podkreślić, że ten ostatni nasuwa wiele wątpliwości. 
Co więcej, nie można zgodzić się z  twierdzeniem badaczki, iż rodzaj systemu 
kancelaryjnego (papierowy bądź elektroniczny) jest kluczowy dla ustalenia spo-
sobu, w jaki powstaje dokumentacja. System papierowy bądź elektroniczny to 
jedynie postać dokumentacji w systemie, od której nie zależy ani rejestracja, ani 
przebieg załatwiania spraw. 

Rozdział drugi poświęcono omówieniu pojęć informacji i procesu informaty-
zacji, stanu informatyzacji państwa, elektronicznej administracji, dokumentom 
programowym e-administracji oraz potrzebom informacyjnym administracji pu-
blicznej i dostępowi do informacji. 

W rozdziale trzecim przedstawiono genezę kształtowania się administracji 
publicznej oraz strukturę państwowej sieci archiwalnej. Autorka omówiła pod-
stawy prawne kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, opierając się na 
nieobowiązujących od dłuższego czasu aktach prawnych. W  konsekwencji za-
prezentowana baza legislacyjna dotycząca procesów kształtowania zasobu jest 
nieaktualna i nie odpowiada aktualnemu stanowi faktycznemu. W dalszej części 
analizie poddano zasady pertynencji i proweniencji oraz ich wpływ na kształt sys-
temu informacji archiwalnej. W tym kontekście nieprawdziwe jest stwierdzenie 
autorki, iż dokumentacja elektroniczna przekazywana jest do Archiwum Doku-
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mentów Elektronicznych w  Warszawie. Archiwum to bowiem jest ogólnopol-
skim systemem teleinformatycznym, obsługującym sieć archiwów państwowych, 
w którym materiały archiwalne w postaci elektronicznej gromadzone są zgodnie 
z właściwością terytorialną ich twórców. 

Rozdział trzeci dotyczy funkcjonowania narodowego zasobu archiwalnego, 
prawnych podstaw postępowania z dokumentacją elektroniczną oraz regulacji le-
gislacyjnych odnoszących się do informatyzacji administracji publicznej.

Rozdział czwarty poświęcono dokumentowi elektronicznemu, skupiając się 
na jego wartości historycznej i dowodowej, definicji i podstawom prawnym do-
kumentacji elektronicznej, technologiom wytwarzania i  zabezpieczania doku-
mentu elektronicznego, formularzom elektronicznym oraz elektronicznemu 
zarządzaniu dokumentami. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez au-
torkę badań dotyczących poziomu wykorzystania dokumentu elektronicznego 
w komunikacji z administracją publiczną. Opisano archiwizację dokumentu elek-
tronicznego, sposób przekazywania materiałów archiwalnych w postaci elektro-
nicznej do archiwów państwowych oraz bezpieczeństwo informacji w środowisku 
elektronicznym.

Rozdziały piąty i  szósty skupiają się na zagadnieniach zarządzania wiedzą, 
zarówno w  kontekście procesów informatyzacji administracji publicznej (m.in. 
specyfiki technologii informacyjno–komunikacyjnych, sztucznej inteligencji), 
jak i kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, w tym m.in. archiwizacji 
Internetu.

Na uwagę zasługuje obszerny aneks (ponad 50 s.), w którym zamieszczono 
faksymile dokumentów dotyczących Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, ilustrujących zagadnienia poruszane w  publikacji. Są to: pro-
tokół kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie-
archiwalną, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, oraz 
dwa normatywy: Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz 
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. Publikację zamyka obszer-
na bibliografia.

Bez wątpienia monografia dr J. Adamus-Kowalskiej stanowi syntetyczne 
ujęcie tytułowego procesu informatyzacji administracji publicznej w Polsce, jed-
nakże zagadnienia dotyczące kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, 
szczególnie te, odnoszące się do szczegółowych kwestii merytorycznych, zosta-
ły ukazane z  uwzględnieniem nieaktualnego stanu prawnego. Autorka często 
powołuje się na nieobowiązujące już przepisy prawa, a także niewłaściwie przy-



258 ̵ OMÓWIEnIA I RECEnZJE

porządkowuje je do konkretnych zagadnień. Jest to istotny mankament pracy, 
powodujący, iż opisywany stan procesów kształtowania narodowego zasobu ar-
chiwalnego w warunkach administracji cyfrowej ma wartość jedynie historyczną, 
a wnioski wysnute na tej podstawie budzą zastrzeżenia. 

Inną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest częste posługiwanie się przez 
autorkę terminologią, która dla obecnych, ale też przyszłych archiwistów, zarów-
no zakładowych jak i pracowników archiwów państwowych, może być niezrozu-
miała, szczególnie w zestawieniu z obowiązującą nomenklaturą aktów prawnych 
w tej dziedzinie. Dotyczy to m.in. takich terminów jak dokumentacja archiwalna 
(materiały archiwalne?), proces archiwotwórczy (gromadzenie i  zabezpieczanie 
materiałów archiwalnych?), zarządzanie przedarchiwalne (zarządzanie doku-
mentacją w registraturze twórcy?) bądź numer sprawy (znak sprawy?). Reasumu-
jąc, choć praca posiada cechy publikacji naukowej, to ze względu na istotne niedo-
ciągnięcia merytoryczne, w szczególności w dziedzinie archiwistyki i zarządzania 
dokumentacją, należy uznać ją jedynie za wydawnictwo popularnonaukowe.

Anna Jastrzębska-Pawlak

naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych / The State Archives Head Office (Poland) 
ajastrzebska@archiwa.gov.pl

mailto:ajastrzebska@archiwa.gov.pl


ARCHEION 
2022, T. CXXIII, s. 259–261 
ISSN 0066-6041 
e-ISSN 2658-1264

 
 

LICENCJA CC BY-NC-ND 4.0 

OMÓWIEnIA I RECEnZJE

Recordkeeping in International Organizations. Archives in Transition 
in Digital, Networked Environments, red. Jens Boel and Eng 
Sengsavang, Routledge Guides to Practice in Libraries, Archives 
and Information Science, Routledge, Taylor & Francis group, 
Nowy Jork 2021, ss. 262

Recordkeeping in International Organizations. Archives 
in Transition in Digital, Networked Environments, eds. Jens Boel 
and Eng Sengsavang, Routledge Guides to Practice in Libraries, 
Archives and Information Science, Routledge, Taylor & Francis 
group, new York 2021, pp. 262

The new book, consisting of nine articles, pertains to various aspects of Archives 
and Records Management (ARM) practices in international organizations. 
The  contributors are all distinguished specialists in the area of ARM, working 
at  organizations such as the NATO and the European Union, as well as 
Universities. The foreword starts with a review of a long-term project InterPares, 
focused primarily on English-speaking international ARM professionals, probing 
various aspects of practice. The introductory essay from Jens Boel and Eng 
Sengsavang provides a glance into the content of the book and emphasizes value 
of records management in international organizations, its development and its 
meaning for the legacy for such organizations. ARM is necessary to keep business 
and agendas of the organizations alive and compliant with official regulations 
and data protection principles (p.  8). In a  following essay, Dieter Schlenker 
offers reflections on records management in international organizations. 
He provides a  brief review of historical steps of archives development in 
international organizations, from past to present. Afterwards he focuses on the 
standardization processes of implementing ARM e.g. with ISO 15489 or ISAD(G) 
description (p. 17). The current challenge of digitization needs to be emphasized, 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


̵ OMÓWIEnIA I RECEnZJE 260

especially with regard to external researchers (p. 22). Paola Casini discusses data 
protection in European Union institutions. Data protection has been a  high 
priority for the EU for over twenty years, and in 2018 a General Data Protection 
Regulation (GDPR) has been enacted (p. 29). One important aspect of it is data 
minimisation principle, i.e. collecting only the minimum amount of personal 
information, sufficient for processing (p.  33). Protection of human rights in 
the digital world, as well as the privacy and relevant practices are evident in the 
EU (p.  42). Third article, written by Elaine Goh and Eng Sengsavang concerns 
cloud computing which undoubtedly can be considered the new business 
model for storing information and data on external platforms (p.  59), such 
as public, private, community or hybrid clouds (p.  62). Several international 
organizations have started using and implementing cloud technologies in 
their records management (p.  64). However, this technology demands a  high 
security level and protection; currently the focus is on risks minimization, and 
its development continues (p.  78). Subsequently, Darra L. Hofman discusses 
extraterritoriality and international organizations. Multiple definitions can 
be applied to international organizations, including that of intergovernmental 
organizations (p. 92), and the most important legacy of the organization is its 
jurisdiction (p.  95). Such organizations are bound both by international law 
and bilateral agreements of their host state (p. 100). For archives and records, 
this can be of paramount importance for their custody and preservation in the 
cloud (p. 105). Weimei Pan and Grant Mitchell follow with an essay about cloud 
computing contract terms checklist for international organizations, developed 
using document analysis and semi structured interviews methodology (p. 117). 
They developed a structured questionnaire for this purpose, to create a checklist 
covering multiple aspects such as data storage and preservation by the provider, 
as well as security, confidentiality and privacy aspects. This checklist definitely 
has a  potential to help in negotiations of future cloud service contracts for 
international organizations (p. 135). In the next essay, Giovanni Michetti and 
Stephen Haufek discuss mind mapping functions for managing information, 
records and archives. They focus on creating an ontological representation of the 
functionalities that should be performed by an archival system (p. 141) according 
to common ISO standards, and creating a mind map on this basis. The authors 
designed and circulated in-depth surveys among ARM sections of international 
organizations (p. 149). Shadrack Katuu describes using enterprise architecture 
in intergovernmental organizations. Enterprise architecture is a  model, which 
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consists of different types of frameworks, e.g.  usiness architecture with strategy 
and governance. It is important, especially for information specialists in order to 
understand relevant processes and fulfil their daily tasks (p. 169). Ineke Deserno 
and Eng Sengsavang discuss the topic of managing security classified records 
in international organizations. They provide an overview of the topic, as well 
as examples of information or records which can be classified on several levels; 
intelligence records, for example, are designated as highest protection level 
(p. 181). It is also possible to set a default period during which confidentiality 
must be ensured (p. 189). Further, the authors provide useful recommendations 
regarding work with classified records, and present a  checklist with multiple 
aspects and metadata for classification processing (p.  202). The penultimate 
article from Shadrack Katuu and Julia Kastenhofer pertains to security 
classification and declassification within intergovernmental organizations. They 
present a declassification procedure (p. 221) and a checklist for declassification 
process (p. 223). In the last essay, Eng Sengsavang and Jens Boel present a review 
of the material and conclusions.

This new book contains a  wealth of indispensable information about 
ARM in international organizations; the articles explain various practical 
questions, provide advice on the workflow, discuss ARM operational standards, 
and  present checklists as useful templates. The ARM experts have presented 
a  lot of information important for the archival profession, so the book can be 
outright used as a textbook for ARM professionals. The terminology is expressed 
in  comprehensible terms and the purpose of every essay and article is clear. 
This way, easy reading leads to better understanding of the subjects discussed 
and the lessons learned. This book should be read not only in every ARM section 
of every international organization, but also in territorial state archives and other 
national archive types. It raises the capacity of archival management and  the 
understanding of processes and workflows in our profession to a new level.

Maik Schmerbauch

Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs in Berlin /  
Chief Archivist of german Military Bishop in Berlin (germany) 

schmeichi@web.de, ORCID 0000-0001-9386-389X
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Magdalena Rewerenda, Performatywne archiwum teatru. 
Konsekwencje »Nie-Boskiej komedii. Szczątków« Olivera Frljicia, 
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2020, ss. 223

Jaka jest relacja między teatrem a archiwum? Czym archiwum może być dla te-
atru? Rozważaniom na te tematy poświęcona jest książka Magdaleny Rewerendy, 
teatrolożki związanej z Katedrą Teatru i Sztuki Mediów na Wydziale Antropologii 
i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publika-
cja powstała na podstawie pracy doktorskiej autorki1 i jest jedną z kilku pozycji, 
w których eksploruje ona związki między sztukami performatywnymi (do któ-
rych zalicza się teatr) a archiwum2. 

Cała praca ma przejrzystą budowę. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, 
epilogu i bibliografii. We wstępie badaczka wyjaśnia, że archiwum teatru nie jest 
dla niej jedynie instytucją przechowującą dokumentację spektakli, ale archiwum 
kulturowym, które –  będąc obecne w  pamięci zbiorowej –  jest podatne na zja-
wiska społeczno-polityczne i związane z nimi manipulacje. Autorka wyjaśnia, że 
chce przyjrzeć się, jak polskie spektakle teatralne podchodzą do archiwum oraz 
jak samo archiwum wykorzystują.

Dla czytelnika przyzwyczajonego do tradycyjnie rozumianej archiwistyki inte-
resujący poznawczo jest zwłaszcza pierwszy rozdział, w którym autorka wyjaśnia 
jak rozumieć tytułowe „performatywne archiwum teatru” oraz przedstawia stan 
badań nad związkami archiwum i sztuk performatywnych. 

1 M. Rewerenda, „Archiwum teatru jako przestrzeń performatywna. Konsekwencje »Nie-boskiej 
komedii. Szczątków« Olivera Frljicia”. Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy 
Guderian-Czaplińskiej, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2018.

2 Zob. eadem, Szczęśliwy książę Jana Dormana jako autoarchiwum, „Pamiętnik Teatralny” 2019, 
t. 68, nr 3–4, s. 196–212, DOI: https://doi.org/10.36744/pt.13 [dostęp: 15.12.2022]; eadem, 
Wytwarzanie archiwum. § 1000 Anny Baumgart, „Narracje o Zagładzie” 2016, nr 2, s. 271–282, 
DOI: https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.17 [dostęp: 15.12.2022].
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Samo pytanie o istotę archiwum wiąże się z takimi kwestiami jak: możliwość 
zatrzymania tego, co przemija, wiarygodność zachowanych świadectw oraz kon-
struowanie tożsamości (w tym indywidualnej i zbiorowej) na bazie istniejących 
szczątków przeszłości. Archiwum z tej perspektywy jawi się jako instytucja poli-
tyczna, która jest uwikłana w stosunki władzy. Władza archiwum natomiast ma-
nifestuje się w przemocowy sposób, łącząc się z mechanizmami konstruowania 
archiwów i doboru przechowywanych w nich materiałów. Należy zdać sobie spra-
wę, że obiektywizm i autentyczność archiwum i jego zasobu to mit. W materia-
łach archiwalnych nie jest zaklęta „prawda” o przeszłej rzeczywistości. Przy kon-
struowaniu zasobu archiwalnego często dochodzi do manipulacji (co zachować, 
co skazać na nieistnienie; co udostępniać, co skrywać w zakamarkach magazy-
nów). Władza, kontrolując archiwum i to co się w nim znajdzie, sprawuje nadzór 
nad pamięcią społeczną, kształtuje obowiązującą narrację, dokonuje autolegity-
mizacji oraz utrwala swoją dominującą pozycję. Władza nad archiwum jest nieja-
ko władzą nad teraźniejszością.

Badaczka stawia tezę, iż aby uwolnić archiwum spod wpływu władzy, należy 
podjąć próby alternatywnego odczytania zarówno materiałów archiwalnych, jak 
i samego archiwum. Oddać głos temu, co dotąd marginalizowane. Stąd podejście 
polegające na podważaniu dotychczasowych reguł jest charakterystyczne dla takich 
grup jak: kobiety walczące o emancypację, mniejszości seksualne, obywatele byłych 
reżimów totalitarnych czy krajów postkolonialnych. Łączy ich to, że archiwa, jako 
instytucje polityczne, nie troszczyły się o zachowanie świadectw dokumentujących 
ich historię lub skrzętnie je ukrywają. W tym miejscu autorka odwołuje się do kon-
cepcji efemerydy, czyli niewidocznego świadectwa, zaproponowanej przez José Es-
tebana Muñoza3. To, co zaistniało, a z powodu arbitralnej decyzji władzy zostało 
skazane na zapomnienie, zniknęło i tym samym stało się „efemerydą”. To, czego 
już nie ma, odsłania to, co podlega systemowemu wykluczeniu. Podobny cel: ukazać 
arbitralne decyzje władzy odnoszące się do kształtowania świadectw przeszłości, 
mają artystyczne interpretacje procedury archiwizacji, gdzie zachowane zostają 
przedmioty uznawane za bezwartościowe i zwykle pomijane (takie jak papierki po 
cukierkach, zużyte bilety). To sam gest włączenia ich do kolekcji nadaje im znacze-
nie i niemal historyczną wagę. Selekcja czy wartościowanie dokumentacji zostają 
w ten sposób ukazane jako mechanizm przemocowy, wykluczający.

3 J.E. Muñoz, Ephemera as Evidence: Introductory Notes to Queer Acts, „Women & Per-
formance: A Journal of Feminist Theory” 1996, t.  8, z.  2, s.  5–16, DOI: https://doi.
org/10.1080/07407709608571228 [dostęp: 15.12.2022]. 
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Kolejna, poruszona w  omawianej pracy kwestia to uświadomienie sobie, że 
archiwum nie jest w stanie zachować kompletnego i obiektywnego obrazu prze-
szłości, który zostanie odczytany w ten sam sposób przez wszystkich odbiorców. 
Kompletny i  pozornie obiektywny obraz jest jedynie wynikiem działań władzy 
wskazującej co pozostawić, a potem udostępnić w celu utrzymania spójnej nar-
racji. Z tego punktu widzenia archiwum nie jest źródłem wiedzy o przeszłości, 
a  zmienną i  podatną na wpływy konstrukcją. W materiałach archiwalnych nie 
znajdują się neutralne opisy przeszłych zdarzeń, ale to sposób kontaktu z nimi 
pokazuje, jaki jest model widzenia świata przez odbiorców. Podejście do archi-
wum prezentowane przez autorkę dowartościowuje szczątkowość materiałów 
archiwalnych. Z jednej strony uświadomienie sobie tej brakującej części, wspo-
mnianych wyżej efemeryd, pozwala odbiorcom na swobodę interpretacyjną i nar-
racyjną (to, co wiemy o przeszłości, to, co mamy w archiwum, to tylko części nie-
istniejącej już całości), z drugiej zaś uwrażliwia na to, co zostało utracone i do 
czego nie ma już dostępu. Materiały archiwalne stają się w tym kontekście bazą do 
tworzenia wielu, czasem sprzecznych ze sobą, historii, które mogą być niezależne 
od oficjalnej wersji promowanej przez instytucje zarządzające pamięcią. Badanie 
materiałów archiwalnych staje się punktem wyjścia do rozważań, reinterpretacji 
oficjalnych wersji zdarzeń oraz ujawnienia procesu produkcji oficjalnej narracji. 
Takie podejście do pojęcia archiwum zwykle nie jest dostrzegane w codziennej 
pracy archiwistów. Wzięcie go pod uwagę pozwala choć przez chwilę zastanowić 
się nad sensem pracy w archiwum.

Autorka przedstawiła także pojęcie archiwum teatralnego. Ukazała, jak zmie-
niało się w czasie jego znaczenie. Od miejsca, w którym zgromadzone są wszyst-
kie materialne pozostałości po spektaklu, do podejścia twierdzącego, że teatr 
jest sztuką niearchiwizowalną, która w żaden sposób nie może zostać utrwalona. 
W tym kontekście brak możliwości archiwizacji sztuk teatralnych symbolizował 
ucieczkę od archiwum, czyli od władzy sankcjonującej, co ma prawo istnieć oraz 
od kultu obiektu (a takim obiektem stawałby się utrwalony spektakl), czyli od 
konsumpcjonizmu. Ulotność teatru, podkreślanie roli „niebycia”, stała się gestem 
oporu wobec przemocy władzy. Kolejnym etapem ewolucji pojęcia archiwum te-
atralnego było uwzględnienie zarówno efemeryczności teatru, jak też twórczego 
potencjału związanego z instytucją archiwum. Zarówno teatr i pozostałe sztuki 
performatywne, jak i archiwum opierają się na zanikaniu, na świadomości, że ja-
kaś część zostanie bezpowrotnie utracona. Tak jak każdy spektakl jest unikalnym 
wydarzeniem dziejącym się w konkretnym miejscu i czasie, tak też archiwa nie 
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są w stanie przechować wszystkich dokumentów. Część z nich jest skazana na 
zniknięcie, a  poprzez swoje działania związane z  selekcją dokumentacji archi-
wum wręcz produkuje stratę. Co więcej, w  archiwum dochodzi między innymi 
do powstawania „performatywnej relacji z dokumentem”. Poprzez bezpośredni, 
wręcz cielesny, kontakt użytkownika z zachowanymi dokumentami może dojść 
do odkrycia nowych sensów, odczytania w inny sposób tego, co zostało niegdyś 
zapisane. Autorka nie zgadza się z  tezą o przeciwstawności archiwum i  teatru. 
Wynika ono z  przekonania, że archiwum zawiera w  sobie trwałe, niezmienne 
obiekty, które z czasem mogą zmieniać swoje znaczenie. Z kolei teatr związany 
jest z efemerycznymi działaniami (język, taniec, ruch sceniczny), które pozosta-
wiają po sobie znaczenie, ale ich wykonanie nigdy nie będzie identyczne.

Przechodząc do zdefiniowania performatywnego archiwum teatru, badaczka 
zaproponowała, że wszelkie braki i luki w archiwum oraz jego polityczne i kultu-
rowe uwikłania mogą mieć performatywny, a więc twórczy, charakter. Archiwum, 
podobnie jak teatr, operuje tylko szczątkami przeszłych wydarzeń. Właśnie te 
szczątki, czyli zachowane dokumenty, mogą przyczynić się do tworzenia nowych 
historii. Kładzie nacisk na ową kreacyjną moc spotkania z materiałami archiwal-
nymi. Ponadto już samo archiwizowanie jest rodzajem perfomansu, czyli przed-
stawieniem określonej rzeczywistości, stworzonej w konkretnym celu. Natomiast 
spektakl może pełnić funkcję żywego archiwum, przechowującego i udostępnia-
jącego określone sensy.

Archiwum performatywne w  rozumieniu M. Rewerendy jest przestrzenią 
symboliczną oraz zespołem działań i mechanizmów wytwarzanych przez tę prze-
strzeń, które wpływają na kształtowanie rzeczywistości. Przez wykorzystanie 
zachowanych świadectw oraz wiedzy o  lukach i  nieścisłościach dochodzi w  tej 
przestrzeni do powstawania nowych dokumentów, nowych znaczeń, które od-
zwierciedlają społeczną pamięć. To właśnie dzięki działaniom na materiałach 
archiwalnych, które mają performatywny charakter, dochodzi do aktywizacji ar-
chiwizowanych treści. Dokumenty mogą funkcjonować w sposób niezależny od 
intencji ich twórców czy władzy. Tak rozumiane archiwum nie jest tylko zamknię-
tym repozytorium danych, jest także otwarte na możliwość zmiany4.

Performatywne archiwum teatru w takim względzie z jednej strony urucha-
mia nieoczywiste definicje tego, co może być uznane za materiał archiwalny 

4 Na ukazanie performatywnego archiwum teatru jako medium, a  nie repozytorium, zwróciła 
uwagę w recenzji Iga Gańczak, zob. eadem, Impuls anarchiwalny, „Pamiętnik Teatralny” 2021, 
t. 70, z. 1, s. 197–208, DOI: https://doi.org/10.36744/pt.734 [dostęp: 15.12.2022]. 
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(nie tylko materialne dokumenty, ale też odczucia, wspomnienia czy plotki), 
z drugiej pozwala na kreatywne, czasami wręcz obrazoburcze, użycie zachowa-
nych świadectw. Nie ogranicza się jedynie do dokumentowania prac nad danym 
spektaklem, ale obejmuje także reperkusje, jakie on wywołał – w tym recenzje, 
artykuły krytyczne czy wspomnienia i  relacje związane ze społecznym obu-
rzeniem, które może pojawić się nawet podczas przygotowań do konkretnych 
spektakli.

Sposobom przejawiania się performatywnego archiwum teatru autorka przy-
gląda się w  kolejnych rozdziałach poświęconych projektom teatralnym w  jakiś 
sposób związanym z Rokiem Konrada Swinarskiego w Krakowie, czyli odwołanej 
premierze „Nie-Boskiej komedii. Szczątków” w  reżyserii Olivera Frljicia, spek-
taklom: „nie-boska. wyznanie” w realizacji O. Frljicia, Gorana Injaca, Agnieszki 
Jakimiak i Joanny Wichowskiej i „Geniusza w golfie” w reżyserii Agnieszki Szcza-
wińskiej. Epilog poświęcony jest „Klątwie” w  reżyserii O. Frljicia wystawionej 
w Teatrze Powszechnym w Warszawie, która przedstawiona jest jako konsekwen-
cja odwołanego spektaklu.

„Nie-Boska Komedia. Szczątki” w  zamierzeniu miała nawiązywać zarówno 
do dramatu Zygmunta Krasińskiego, jak i do przedstawienia w reżyserii Konra-
da Swinarskiego z 1965 r. Premiera miała odbyć się w 2013 r. w Starym Teatrze 
w Krakowie, jednak, ze względu na protesty związane m.in. z zarzutami o obrazę 
uczuć religijnych, nigdy nie doszła do skutku. Autorka przygląda się, jak w takim 
wypadku wygląda spuścizna spektaklu. Analizuje podjęte próby reinterpretacji 
dramatu romantycznego oraz nawiązania do obrośniętej legendą inscenizacji 
K. Swinarskiego. Pokazuje też, jak zmieniała się pamięć o zmarłym reżyserze – od 
kontrowersji za jego życia do mitu o narodowym artyście bez skazy, a także co 
o zbiorowych wyobrażeniach i resentymentach mówi medialna i społeczna dys-
kusja, która doprowadziła do odwołania premiery O. Frljicia. Ważnym punktem 
jest zwrócenie uwagi na to, jak teatr, który na co dzień nie znajduje się w centrum 
życia publicznego, potrafi rezonować w społeczeństwie i jakie emocje wzbudzać. 

Drugie z  omówionych przedstawień, czyli „nie-boska. wyznanie”, zostało 
przygotowane przez twórców „Nie-Boskiej Komedii. Szczątków” w ramach pro-
jektu POP-UP z  2015 r., podczas którego na tymczasowej scenie przy Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w  Krakowie wystawiane były sztuki efemerydy. W  tym 
rozdziale autorka oceniła, na ile spektakl ten był kolejnym podejściem do tego 
samego tekstu, a na ile próbą odpowiedzi na pytanie o zbiorowe traumy i tematy 
tabu, które wpływają na to, co wolno, a czego nie wolno pokazać na teatralnej 
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scenie. Na przykładzie tej realizacji teatralnej autorka wykazuje, że w skład per-
formatywnego archiwum teatru wchodzą też zbiory norm i zasad postepowania, 
które są wynikiem sporów toczonych na różnych płaszczyznach (np. spory me-
dialne, spory środowiskowe).

Trzeci spektakl, „Geniusz w golfie” z 2014 r., poświęcony został osobie K. Swi-
narskiego i  temu, jak na bazie wspomnień, mitów czy zmyśleń utrwala się pa-
mięć i budowane jest archiwum (w tym wypadku związane z reżyserem uznanym 
za wybitnego). Rozdział ten obejmuje rozważania na temat tego, czym dla sztuk 
performatywnych jest archiwum oraz jakie są relacje między pamięcią a historią. 
Autorka wskazuje, że ta inscenizacja „pokazuje, że każde otwarcie archiwum – re-
pozytorium tego, co w danej społeczności drażliwe – jest detonowaniem bomby, 
jest katastrofą” (s. 190). Podkreślona zostaje wizja archiwum będącego konglo-
meratem znaczeń, pełnym wielu wykluczających się sensów, pozbawionym line-
arności czy porządku.

Epilog zaś poświęcony jest kolejnej realizacji teatralnej O.  Frljicia, czyli 
„Klątwie” z 2017 r., której również towarzyszyły społeczne kontrowersje i oskar-
żenia o obrazę uczuć religijnych i narodowych. Także w tym wypadku archiwum 
teatru wyszło daleko poza samą instytucję i przygotowania związane ze spekta-
klem, obejmując środowiska na co dzień nieinteresujące się sztukami performa-
tywnymi. Autorka zwróciła uwagę na rolę archontów, w tym wypadku głównie 
Kościoła katolickiego, którzy wciąż strzegą dostępu do społecznej pamięci i na-
rzucają normy postępowania z archiwum.

Książka M. Redewendy pokazuje, jaki potencjał tkwi w idei archiwum. Jej au-
torka zauważa, że archiwum, aby skutecznie funkcjonować, musi przestać być 
pasywne, a otworzyć się na możliwość kreatywnego i krytycznego wykorzystania 
przechowywanych dokumentów. Archiwa, tak jak teatry, zwykle nie znajdują się 
w centrum debat społecznych, jednak potrafią rozbudzić społeczne nastroje, do-
tykać traum i tematów tabu. Pamięć i historia nie są zamknięte w archiwum, ale 
są wytwarzane w trakcie kontaktu i w konfrontacji ze źródłami.
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KRONIKA NAuKOWA

Europejskie Colloquia Archiwalne

W dniach 22–23 czerwca 2022  r. miała miejsce inauguracja nowego cyklu 
międzynarodowych konferencji archiwalnych pn. „Europejskie Colloquia  
Archiwalne”. Stanowi on nawiązanie do odbywających się przez kilkanaście lat 
i cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji pt. „Colloquia Jerzy Skow-
ronek dedicata”. Wieloletnie pozytywne doświadczenia polskich archiwów pań-
stwowych we współpracy z  partnerami z  zagranicy skłoniły organizatorów do 
zainicjowania serii spotkań w gronie przedstawicieli archiwów narodowych z Eu-
ropy. Umożliwiają one wzajemne bliższe poznanie się europejskich środowisk 
archiwalnych oraz wymianę doświadczeń i debatę o ważnych dla nich zagadnie-
niach. 

Konferencja inaugurująca nowy cykl poświęcona została tematowi: „Rozpro-
szone dziedzictwo. Przemieszczenia i  rewindykacje archiwaliów w  Europie po 
I wojnie światowej”.  Odbyła się w miejscu wybranym nieprzypadkowo, w otwar-
tej w 2021 r. nowej siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, uznawanej za 
jeden z najnowocześniejszych, najbardziej funkcjonalnych i ekologicznych obiek-
tów archiwalnych w  Europie. Kierując się wyborem miejsca obrad, zwrócono 
uwagę, iż Kraków –  jako historyczna stolica Polski do końca XVI stulecia oraz 
miasto, w którym powstał najstarszy w Polsce uniwersytet – jest obecnie ważnym 
centrum życia naukowego w Polsce. Archiwum Narodowe w Krakowie, w którym 
zgromadzono bogate zbiory źródeł do historii Polski, a także do dziejów jej re-
lacji z sąsiednimi krajami na przestrzeni kilku stuleci, stanowi naturalne zaple-
cze badań naukowych, służąc także innym grupom użytkowników. Uczestnicy 
spotkania mieli okazję poznać zarówno nowoczesne rozwiązania techniczne, za-
stosowane w nowym budynku Archiwum, jak i zaznajomić się z najcenniejszymi 
dokumentami z jego zasobu.

Głównym celem konferencji było przypomnienie ważnych dla losów archiwów 
w Europie wydarzeń historycznych z okresu międzywojennego, w tym skutków 
I wojny światowej i uregulowań prawnych mających wpływ na funkcjonowanie 
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archiwów narodowych i  gromadzonych przez nie zasobów historycznych. Spe-
cjalny panel został poświęcony archiwom ukraińskim i obecnym zagrożeniom dla 
dziedzictwa kulturowego w Ukrainie, wynikającym z rosyjskiej agresji i toczących 
się działań wojennych. Obrady otworzyli wspólnie Naczelny Dyrektor Archiwów 
Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wia-
czesław Wojnarowski. Dr P. Pietrzyk podkreślił, że temat konferencji pozostaje 
w ścisłym związku z historycznymi doświadczeniami Europy, w tym Polski w XX 
stuleciu. Polityczny kształt Europy po 1918 r. uformowały dwa główne traktaty 
pokojowe. Dla państw Europy Zachodniej był to traktat wersalski, a dla krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej –  traktat pokojowy w Rydze z 17 marca 1921 r. 
kończący wojnę z bolszewicką Rosją. Podkreślił, że szczególnie traktat ryski miał 
fundamentalne znaczenie dla procesów rewindykacji archiwaliów i innych dóbr 
kultury zagrabionych przez carską Rosję, zwłaszcza z ziem polskich od upadku 
państwa polskiego pod koniec XVIII w. Także w okresie I wojny światowej i po 
jej zakończeniu miały miejsce istotne przemieszczenia zasobów archiwalnych 
niemal we wszystkich krajach tej części Europy. Przypomniał polskie doświad-
czenia dotyczące przemieszczeń i grabieży archiwaliów, w tym straty dziedzictwa 
piśmienniczego w  XVII w., tragiczny okres porozbiorowy, stałe grabieże archi-
waliów i  dóbr kultury w  XIX w. oraz w  latach I wojny światowej. Podstawy do 
pierwszej na masową skalę prowadzonej akcji rewindykacyjnej w odniesieniu do 
archiwaliów i  innych dóbr kultury zagrabionych przez Rosję od 1772 r. dał do-
piero traktat ryski. Nie wszystkie materiały archiwalne należne Polsce zostały 
jednak odzyskane, a II wojna światowa przyniosła kolejne dotkliwe zniszczenia 
polskiego dziedzictwa archiwalnego. Współczesny postęp w cyfryzacji zasobów 
archiwalnych może być szansą na działania zastępcze wówczas, gdy nie ma moż-
liwości odzyskania oryginalnej dokumentacji.

Historycznego wprowadzenia do problematyki przemieszczeń i  restytucji 
polskiego zasobu archiwalnego dokonali prof. Jan Jacek Bruski z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz prof. Vladyslav Verstyuk z  Instytutu Historii Ukraińskiej 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Ich wystąpienia skupiały się na 
znaczeniu sojuszu polsko-ukraińskiego z  1920  r. dla przebudowy geopolityki 
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stosunku państw Europy Zachodniej wo-
bec wydarzeń w Ukrainie w latach 1917–1921.

Kluczowym elementem obrad w pierwszym dniu konferencji był specjalny pa-
nel poświęcony archiwom ukraińskim. Uczestniczyli w nim historycy i archiwiści 
ukraińscy, na czele z szefem Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy w Kijowie 



271 KROnIKA nAUKOWA ̵

dr. Anatolijem Khromovem. Dr A. Khromov nakreślił sytuację archiwów ukraiń-
skich w warunkach trwającej od lutego 2022 r. wojny. Zwrócił uwagę, iż obecne 
przygotowanie władz państwowych do zabezpieczenia dóbr kultury przed znisz-
czeniem w wyniku agresji oraz wykonanie zaplanowanych zadań przez pracow-
ników archiwów państwowych, w  tym zabezpieczenie dokumentacji zawierają-
cej różnego typu poufne dane, jest dużo lepsze niż miało to miejsce w 2014 r. 
Podkreślił, że ewakuacja materiałów archiwalnych w  warunkach wojny nie jest 
bezpiecznym rozwiązaniem, co pokazały też przykłady z historii innych państw, 
w tym Polski w okresie II wojny światowej. W jego ocenie do czerwca 2022 r. pod 
zarządem władz okupacyjnych znalazło się w całej Ukrainie około 1–2% zasobu 
archiwalnego. Dr A. Khromov zwrócił uwagę na zachowanie jednostek wojsk ro-
syjskich, które nie przestrzegają żadnych konwencji międzynarodowych, co stwa-
rza bezpośrednie zagrożenie zarówno dla infrastruktury (budynków archiwal-
nych), pracowników tych instytucji, jak i zgromadzonych zbiorów archiwalnych. 
Poinformował o spaleniu przez Rosjan archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukra-
iny w Czernichowie w początkowej fazie wojny. Zasoby archiwów państwowych 
Ukrainy dotychczas nie poniosły strat, przeprowadzono natomiast ewakuację 
archiwów z obwodów donieckiego i  ługańskiego. Podkreślił ogromne znaczenie 
cyfryzacji archiwaliów jako formy zabezpieczenia na wypadek utraty dokumenta-
cji tradycyjnej (papierowej). 

W dalszej części obrad prof. Iryna Matiash z  Instytutu Historii Ukraińskiej 
Narodowej Akademii Nauk w Kijowie przedstawiła wyzwania organizacyjne i me-
todyczne, przed jakimi stawały w przeszłości i stoją obecnie ukraińskie archiwa, 
a dyrektor Olesya Stefanyk z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego 
Ukrainy we Lwowie omówiła zasoby archiwalne tej instytucji i ich znaczenie dla 
badań naukowych, skupiając się na okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Ostatni referat w panelu poświęconym archiwom ukraińskim wygłosiła dr Anna 
Men’shenina z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Drahomanova 
w Kijowie. Dotyczył on roli Ukrainy w stosunkach międzynarodowych podczas 
dwóch wojen światowych.

Wprowadzeniem do drugiego dnia konferencji był wykład prof. Andrzeja No-
waka z Uniwersytetu Jagiellońskiego koncentrujący się na znaczeniu archiwów 
i przechowywanych w nich zasobów dokumentacyjnych dla kształtowania polity-
ki pamięci oraz polityki historycznej państwa. W kolejnym panelu tematycznym 
prelegenci dzielili się doświadczeniami archiwów państw europejskich w zakresie 
przemieszczeń i rewindykacji zbiorów archiwalnych. W tej części konferencji wy-
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stąpienia wygłosili przedstawiciele archiwów narodowych z dziewięciu państw: 
prof. Michael Hollmann z  Archiwum Federalnego Niemiec, dr  Cristian Anita, 
dyrektor Archiwum Narodowego Rumunii, dr Bojan Cvelfar, dyrektor Archiwum 
Narodowego Słowenii, Birgit Kibal z  Archiwum Narodowego Estonii, dr  Karol 
Biernacki z  Archiwum Narodowego Węgier, dr  Michal Wanner, reprezentujący 
Departament Archiwów i  Zarządzania Dokumentacją Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych Republiki Czeskiej, Gintaras Druckus, dyrektor Państwowego Ar-
chiwum Obwodowego w Kownie, Sofia Jobawa z Archiwum Narodowego Gruzji 
oraz Enija Rubina z  Historycznego Archiwum Państwowego Łotwy. Z  punktu 
widzenia polskich słuchaczy interesujące kwestie zostały poruszone w referacie 
prof. M. Hollmana, prezentującym utworzenie Niemieckiego Archiwum Rzeszy 
po I wojnie światowej, jak też w wystąpieniu dr. C. Anity, który zajął się mało zna-
nym wątkiem polsko-rumuńskich stosunków archiwalnych związanym z przeję-
ciem dokumentów dotyczących Bukowiny z lwowskich archiwów państwowych. 
Interesujące doświadczenia archiwistów łotewskich, z  wieloma analogiami do 
losów polskich archiwaliów będących przedmiotem rewindykacji od władz ro-
syjskich, przedstawiła E.  Rubina. Podstawą starań o  reewakuację archiwów ło-
tewskich były postanowienia traktatu ryskiego. Ich spełnienie –  podobnie jak 
w przypadku polskich zasobów archiwalnych – trwało kilkanaście lat i zakończyło 
się w 1933 r. Łotwa odzyskała – w kilku etapach – archiwalia zagrabione przez 
stronę rosyjską i  rozlokowane w archiwach w Moskwie, Witebsku, Pskowie czy 
Smoleńsku. Równie żmudne były, omówione przez S. Jobawę, rokowania rewin-
dykacyjne podjęte przez instytucje gruzińskie w odniesieniu do najcenniejszych 
dóbr kultury ewakuowanych z Gruzji na północny Kaukaz w 1915 r., a następnie 
przejętych przez instytucje rosyjskie. Według informacji podanych przez badacz-
kę gruzińską, około 40 % wywiezionych na Kaukaz dóbr kultury, w tym archiwa-
liów, powróciło do Gruzji w okresie międzywojennym.

Ostatnia część obrad dotyczyła doświadczeń archiwów polskich. Kwestię 
zwrotu archiwaliów w procesie realizacji postanowień traktatu ryskiego przed-
stawił Piotr Długołęcki z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W pro-
blematykę zwrotu archiwaliów z Białorusi do Polski na mocy traktatu ryskiego 
z 1921 r. wprowadziła uczestników dr Ewa Rosowska z Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych. Z zagadnieniem rewindykacji archiwaliów w świetle doświad-
czeń Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie zapoznał zgromadzonych 
dr Hubert Wajs, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych. 
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Konferencji towarzyszył program kulturalny, obejmujący m.in. zwiedzanie ko-
palni soli w Wieliczce (obiekt wpisany na światową listę dziedzictwa kulturowego 
w programie UNESCO Pamięć Świata) oraz zabytki historyczne Krakowa, w tym 
byłą dzielnicę żydowską Kazimierz. Kolejna konferencja z  cyklu „Europejskie  
Colloquia Archiwalne” planowana jest w 2024 r. 

Anna Krochmal

naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych / The State Archives Head Office (Poland) 
akrochmal@archiwa.gov.pl, ORCID 0000-0001-6029-5945
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Inauguracja cyklu wykładów międzynarodowych 
„Konarski Lectures”

12 października 2022 r. Archiwa Państwowe zainaugurowały nowy cykl między-
narodowych wykładów archiwistycznych pn. „Konarski Lectures”. Został on przy-
gotowany z okazji przypadającej w 2022 r. pięćdziesiątej rocznicy śmierci prof. 
Kazimierza Konarskiego, wybitnego polskiego archiwisty i historyka, autora wy-
danego w 1929 r., pierwszego w języku polskim, podręcznika pt. Nowożytna archi-
wistyka polska i jej zadania. Ideą przyświecającą inicjatywie organizacji corocznych 
otwartych wykładów jest prezentacja najnowszych trendów i kierunków rozwoju 
archiwistyki międzynarodowej. Spotkania adresowane są do archiwistów, a także 
do szerokiego środowiska nauk humanistycznych. 

Pierwsze spotkanie cyklu dedykowano prof. K. Konarskiemu, postaci współ-
cześnie nieco zapomnianej w polskim środowisku archiwistycznym, a mało zna-
nej poza granicami Polski. K. Konarski (1886–1972), z wykształcenia historyk 
zajmujący się nowożytnymi dziejami Polski, związał się z archiwami państwowy-
mi w 1921 r., obejmując stanowisko dyrektora Archiwum Akt Dawnych w Warsza-
wie. Pełnił je do 1939 r., starając się chronić zgromadzony zasób do końca istnie-
nia tej instytucji, zniszczonej doszczętnie w 1944 r. Po wojnie został zatrudniony 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych, gdzie kontynuował prace z zakresu teorii 
archiwalnej oraz publikował ważne wydawnictwa źródłowe. Jego dorobek nauko-
wy obejmuje zarówno publikacje historyczne, jak i opracowania z zakresu archi-
wistyki. K. Konarski jest uważany za twórcę podstaw teorii archiwalnej w  Pol-
sce. Do jego ważniejszych opracowań – poza wyżej wymienionym podręcznikiem 
– należą: Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego („Archeion” 1952, t. 21), Pod-
stawowe zasady archiwistyki („Archeion” 1951, t. 19–20) oraz przygotowany we 
współpracy z Aleksym Bachulskim i Adamem Wolffem pierwszy w Polsce Polski 
słownik archiwalny (Warszawa 1952).

Inauguracja cyklu wykładów miała miejsce w budynku Starej Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego. Do udziału w  niej zaproszono archiwistów, history-
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ków, studentów archiwistyki, historii i dziedzin pokrewnych oraz wszystkich za-
interesowanych poruszaną tematyką.

Gościem wydarzenia była prof. Luciana Duranti, wybitna teoretyk archiwisty-
ki, wykładowczyni archiwistyki i dyplomatyki w School of Information na Uni-
wersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie. Prof. L. Duranti wygło-
siła wykład pt. „Dlaczego cyfrowy świat potrzebuje teorii archiwalnej bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej?” („Why a world gone digital needs archival theory more 
than ever before?”). Ze względu na duże zainteresowanie wystąpieniem, jego na-
granie zostało udostępnione w angielskiej wersji językowej na kanale YouTube 
Archiwów Państwowych (https://www.youtube.com/watch?v=vbOY3TXNan8) 
oraz opublikowane w formie transkrypcji nagrania (zob. dział „Archiwa w świecie 
cyfrowym”). 

Drugą część wydarzenia poświęcono debacie o dokonaniach naukowych oraz 
wkładzie K. Konarskiego w rozwój polskiej i europejskiej teorii i praktyki archi-
walnej. Dyskusję poprowadził dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów 
Państwowych. Przy stole dyskusyjnym zasiedli przedstawiciele czterech ośrodków 
naukowych w Polsce i Ukrainie. Dr hab. prof. UMK Waldemar Chorążyczewski, 
reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, przybliżył kontekst 
historyczny powstania podręcznika Konarskiego, będącego – zdaniem dyskutan-
ta – odpowiedzią na potrzeby chwili. Konarski, po objęciu stanowiska dyrektora 
Archiwum Akt Dawnych, stanął przed wieloma wyzwaniami praktycznymi, a do-
świadczenie zdobyte w  pracy z  materiałami archiwalnymi XIX  w. pomogło mu 
stworzyć podwaliny pod teorię archiwalną. Przedstawicielka Ukraińskiej Akade-
mii Nauk z Kijowa, obecnie związana również z Uniwersytetem Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, prof. Iryna Matiash zapoznała zgromadzonych z recepcją myśli 
K. Konarskiego w archiwistyce ukraińskiej. Zwróciła uwagę na znaczącą popular-
ność myśli K. Konarskiego w archiwach i na uniwersytetach Ukrainy oraz wyko-
rzystanie jego dorobku w pracach archiwistów ukraińskich, w tym pojęć z zakresu 
terminologii archiwalnej. Przypomniała również postać dyrektora Archiwum Akt 
Dawnych w Kijowie Vyktora Romanovs’ky`ego, który w 1927 r. wydał drukiem 
opracowanie pt. Очерки по истории архивоведения. История архивного дела 
на Украине и принципы подчинения в архивах (Eseje o archiwistyce. Historia 
archiwistyki na Ukrainie i zasady porządkowania w archiwach), stanowiące w jej 
ocenie podręcznik archiwistyki ukraińskiej. Debatę kontynuował prof. dr hab. Ja-
nusz Łosowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który wska-
zał na inne prace w dorobku naukowym K. Konarskiego, zwłaszcza Polski słow-
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nik archiwalny, dający podstawy naukowe archiwistyki jako dyscypliny wiedzy. 
Przypomniał też mało znany epizod służby Konarskiego w Legionach Polskich 
w 1917 r., którego opis peerelowska cenzura usunęła z jego wspomnień wydanych 
drukiem (Dalekie a  bliskie. Wspomnienia szczęśliwego człowieka, Wrocław  1965). 
Dyrektor Archiwum Narodowego w  Krakowie i  wykładowca na Uniwersytecie 
Jagiellońskim prof.  dr  hab. Wojciech Krawczuk omówił udział K.  Konarskiego 
w budowie państwowej sieci archiwalnej. Działania te rozpoczął K. Konarski już 
pod koniec I wojny światowej, podejmując pracę sekretarza generalnego w De-
partamencie Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego. Prof.  W.  Krawczuk 
zwrócił też uwagę na dokonania Konarskiego jako varsavianisty. Ta sfera dzia-
łalności była próbą rekompensowania katastrofalnych strat wojennych zasobów 
archiwalnych. K. Konarski zdołał odtworzyć część utraconych wówczas własnych 
materiałów naukowych, co zaowocowało przygotowaniem ważnej monografii 
stolicy pt. Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie (Warszawa 1970). 

Wydarzeniu towarzyszyła promocja nowego dwujęzycznego wydania podręcz-
nika K.  Konarskiego Nowożytna archiwistyka polska i  jej zadania. Modern Polish  
Archival Science and its Purpose (wprowadzenie P. Pietrzyk, Warszawa 2022). Pod-
stawą edycji był tekst opublikowany w 1929 r. jako dodatek specjalny do czasopi-
sma „Archeion”. Polską wersję edycji podano bez zmian; następnie w całości tekst 
przetłumaczono na język angielski. Wydanie uzupełniono o  bibliografię prac 
K. Konarskiego (zestawioną na podstawie materiałów z Archiwum Głównego Akt 
Dawnych) oraz fotografie odnoszące się do jego biografii. 

Anna Krochmal

naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych / The State Archives Head Office (Poland) 
akrochmal@archiwa.gov.pl, ORCID 0000-0001-6029-5945
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IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 
„Spotkania kultur”, Kraków 19–22 października 2022 r.

W dniach 19–22 października 2022 r. w Krakowie odbył się IV Kongres Zagranicz-
nych Badaczy Dziejów Polski. Kongres to międzynarodowe wydarzenie organizo-
wane co pięć lat przez środowisko krakowskich historyków, począwszy od 2007 r. 
W kolejnych edycjach wydarzenia uczestniczyli badacze z wielu krajów, przede 
wszystkim historycy, ale też antropolodzy, archeolodzy, archiwiści, historycy 
sztuki, językoznawcy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, socjolodzy. Kilkudniowe 
spotkania służą rozwijaniu międzynarodowego dialogu, wymianie doświadczeń 
i wiedzy oraz popularyzacji badań nad dziejami Polski. Tegoroczny IV Kongres 
przygotowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Jagielloński 
i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie odbywał się pod hasłem „Spotkania kul-
tur”. Ideą było zwrócenie szczególnej uwagi na relacje i wzajemne oddziaływania 
różnorodnych nurtów i wzorców kulturowych występujących na przestrzeni wie-
ków na terenie ziem polskich, a obejmujących wiele wymiarów, w tym kulturowy, 
etniczny, językowy, religijny, gospodarczy, demograficzny i społeczny. 

Kongres obradował w  Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Podczas inauguracji, 19 października 2022 r., wręczono przyznawaną co pięć lat 
nagrodę „Pro Historia Polonorum” dla najlepszej książki historycznej, wydanej 
w języku obcym, poświęconej dziejom Polski lub regionu środkowoeuropejskiego. 
Laureatem został polsko-brytyjski badacz, wykładowca University College 
London School of Slavonic and East European Studies, prof. Richard Butterwick-
Pawlikowski za publikację The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733–1795. Light 
and Flame (2021, Yale University).

Prace Kongresu odbywały się w wielu sekcjach dedykowanych zagadnieniom 
szczegółowym: 34 panelach tematycznych, dwóch panelach dyskusyjnych, sesji 
posterowej oraz panelu prezentującym projekty Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Archiwistyce poświęcona została sesja pn. „Archiwum jako fenomen 
kulturowy”, która odbyła się 21 października. Złożyło się na nią pięć wystąpień 
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badaczy zagranicznych oraz dyskusja, którą moderowali dr Dorota Drzewiecka 
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i prof. Władysław Stępniak.

Jako pierwszy wystąpił prof. Eric Ketelaar (Uniwersytet Amsterdamski) z re-
feratem pt. „Archives as a Cultural Phenomenon”. Opierając się na klasycznym 
opracowaniu Lucii Thijssen (1000 jaar Polen en Nederland, Zuthpen 1992), po-
święconym stosunkom polsko-holenderskim na przestrzeni wieków, wysunął 
na pierwszy plan znaczenie źródeł archiwalnych dla powstania tej pracy. Zwrócił 
uwagę, że od tego, jakie dokumenty zostały archiwizowane oraz w jaki sposób do 
tego doszło, zależy to, co historyk dostrzega przez pryzmat źródeł. Dla zachowa-
nia w miarę pełnego obrazu przeszłości ważne są: odpowiednie przeprowadze-
nie procesu selekcji dokumentacji przeznaczonej do wieczystego przechowania 
oraz działalność archiwów społecznych dokumentujących przestrzenie pomijane 
przez archiwa instytucji państwowych.

Kolejny referat pt. „Privacy Positions across the North Atlantic” wygłosi-
ła dr Trudy Huskamp Peterson (Archiwista Stanów Zjednoczonych w  latach 
1993–1995, USA). Na wstępie zaznaczyła, że o  ile temat ochrony prywatności 
pojawia się w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych, o tyle sama 
ochrona prywatności nie jest jednoznacznie zdefiniowana. We wprowadzeniu dr 
T. Peterson pokrótce omówiła jak międzynarodowe traktaty i umowy podchodzą 
do kwestii ochrony prywatności. Podkreśliła, że podejście do zabezpieczenia tej 
sfery życia ludzkiego różni się diametralnie w poszczególnych krajach. Co za tym 
idzie, prawo nie precyzuje jasno, co archiwa mają zachować i/lub udostępniać, 
a czego nie. To, co w jednym kraju może być upublicznione, w innym nie będzie 
udostępniane. Referentka podkreśliła, że w  podejściu do ochrony prywatności 
najważniejsze są kompetencje profesjonalistów odpowiedzialnych za archiwiza-
cję i udostępnianie, ponieważ informacje, w tym osobiste, zawsze należy odczy-
tywać w kontekście, w którym wystąpiły. Od takich osób wymaga się zarówno 
empatii poznawczej, jak i wiedzy na temat norm społecznych i zasad etycznych. 
Wymienione kompetencje służą temu, aby należycie ocenić, czy archiwizacja  
i/lub udostępnienie konkretnych dokumentów wystarczająco zabezpiecza intere-
sy osób w nich występujących.

Następnie głos zabrała prof. Iryna Matiash (Uniwersytet Kijowski, Uniwer-
sytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ukraina) z refe-
ratem „Diplomatic Archives as a Cultural Phenomenon: The Polish Segment in 
Ukrainian Archives”. Zwróciła uwagę na wieloaspektowość informacji zachowa-
nych w dokumentach dyplomatycznych oraz przedstawiła kształtowanie się kon-
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cepcji archiwów dyplomatycznych w ujęciu historycznym. W skład tych archiwów 
wchodzi zarówno urzędowa dokumentacja, jak i prywatne spuścizny dyplomatów. 
Omówiła działalność ukraińskiego Towarzystwa Naukowego Historii Dyplomacji 
i Stosunków Międzynarodowych oraz założenia projektu „Diplomatic e-Archive”, 
którego efektem jest publikacja online dokumentów dyplomatycznych ze zbio-
rów archiwów ukraińskich. Zaprezentowała również materiały dotyczące Polski 
udostępnione na stronie internetowej tego projektu.

Naczelny Archiwista Estonii Priit Prisko w  referacie „The Cultural Role of 
the Archives in the Digital Age” poruszył kwestię zmieniającej się roli archiwów 
w erze cyfrowej. Zaznaczył, że upowszechnienie dostępu do Internetu zmieniło 
percepcję historii i relacje między kulturą i archiwami. Archiwa zaś są nieodłączną 
częścią kultury i nie służą jedynie do przechowywania dokumentów bądź, szerzej, 
magazynowania pamięci. Przedstawił drogę, którą przeszły estońskie archiwa, 
wdrażając e-governance, a tym samym wprowadzając zasoby archiwalne w świat 
cyfrowy. Wskazał, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom, obecnie 99,7% odwie-
dzin w archiwach estońskich odbywa się online. Podkreślił, że zbiory nieudostęp-
nione cyfrowo wręcz nie istnieją w świadomości użytkowników. Proces wdraża-
nia e-governance w estońskich archiwach trwał od 1990 do 2015 r. Na pierwszym 
etapie zeskanowano inwentarze i udostępniono je jako bazę danych online. Dzię-
ki temu w 2005 r. opisy wszystkich materiałów archiwalnych były dostępne onli-
ne w cyfrowym katalogu. W tym samym roku uruchomiono portal, prezentujący 
skany dokumentów, a w 2009 r. wirtualną czytelnię. W 2014 r. wprowadzono dla 
użytkowników możliwość płacenia kartą. Ostatecznie od 2015 r. cała komuni-
kacja w procesie dostępu do materiałów archiwalnych odbywa się online. Dzięki 
wprowadzonym rozwiązaniom archiwa otworzyły się szeroko na różnorodne ka-
tegorie użytkowników, już nie tylko na badaczy, osobiście odwiedzających czytel-
nie. Możliwy stał się także kontakt wyłącznie zdalny. 

P. Prisko przedstawił też nowe wyzwania, przed którymi stanęły archiwa es-
tońskie. Do opracowania opisów archiwaliów publikowanych online zastosowano 
crowdsourcing i współpracę z komercyjnymi podmiotami. Dzięki temu zawartość 
poszczególnych jednostek archiwalnych jest coraz dokładniej w nich odzwiercie-
dlona i – tym samym – szerzej dostępna użytkownikom. W celu rozwijania eduka-
cji archiwalnej i popularyzacji zbiorów archiwa organizują lekcje i warsztaty, przy-
gotowują filmy szkoleniowe, które prezentowane na specjalnej platformie VOD. 
Rozpoczęto także prace nad zastosowaniem rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) 
w praktyce archiwalnej, takich jak rozpoznawanie pisma odręcznego i twarzy oraz 
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maszynowe tłumaczenie. Podkreślił, że AI może przynieść rewolucyjne rozwią-
zania w archiwistyce i sprzyjać szerszemu otwarciu archiwów na społeczeństwo.

Ostatni referat sesji pt. „European Integration as a  Cultural Phenomenon. 
What is the Role of Archives?” wygłosił Dieter Schlenker, dyrektor Archiwum 
Historycznego Unii Europejskiej we Florencji. Referent podkreślił, że integracja 
europejska jest przede wszystkim projektem kulturowym, a  nie wyłącznie po-
litycznym. Wskazał, że archiwa z  jednej strony chronią pamięć poprzez zacho-
wanie dokumentów, a z drugiej pełnią aktywną rolę, sprawiając, że dokumenty 
oddziałują na teraźniejszość dzięki zapewnieniu do nich powszechnego dostępu. 
Następnie krótko scharakteryzował strukturę organów Unii Europejskiej i ich ar-
chiwów. Przybliżył także tematykę badań naukowych, do których wykorzystywa-
ne są archiwa UE. 

W dalszej części wystąpienia zaprezentował zasób i działalność Archiwum Hi-
storycznego UE. Podkreślił, że najważniejszą misją instytucji jest ochrona i upo-
wszechnianie pamięci o historii i współczesności integracji europejskiej. W tym 
celu wprowadzono pełny dostęp cyfrowy do zasobów archiwalnych, podjęto tak-
że wiele programów grantowych oraz nawiązano współpracę z uniwersytetami. 
Realizacja zadań archiwum wiąże się z nawiązywaniem współpracy ze szkołami 
wszystkich poziomów, a także stowarzyszeniami. D. Schlenker podkreślił, że za-
równo zbiory archiwum, jak i  jego działalność, dzięki integracji badaczy i użyt-
kowników z różnych krajów, propagują ideę zjednoczonej Europy.

Sesję poświęconą problematyce archiwistycznej zakończyła dyskusja i  pyta-
nia do referentów. Spotkanie okazało się interesującym doświadczeniem: dzięki 
prezentacji różnych perspektyw na kulturotwórczą rolę archiwów ukazano po-
tencjał kulturowy tkwiący w zbiorach archiwalnych i możliwości jego wykorzy-
stania. Istotne było także podkreślenie odpowiedzialności archiwistów za wła-
ściwe kwalifikowanie i udostępnianie zgromadzonej dokumentacji. Jednocześnie 
należy docenić, że do programu tak ważnego wydarzenia, jakim był IV Kongres 
Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, włączono odrębny panel poświęcony ar-
chiwistyce.

Konrad Szuba
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In MEMORIAM

Czesław Margas 
(21 sierpnia 1925 – 28 lutego 2021)

Urodził się we wsi Zuzowy w  pow. koneckim jako najstarsze z  czworga dzieci 
Ignacego Margasa oraz Anieli, także z  domu Margas. Naukę, przerwaną przez 
okupację niemiecką, po 1939  r. uzupełniał na tajnych kompletach prowadzo-
nych w rodzinnej wsi m.in. przez jego ojca. Po 1945 r. uczęszczał do gimnazjum  
w Przedborzu, a następnie liceum w Końskich, które ukończył maturą w 1948 r. 
W  tym samym roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Wybór tej uczelni związany był z odbywającą się wówczas we Wrocławiu 
Wystawą Ziem Odzyskanych.

Uczęszczał na seminarium historii nowożytnej u prof. Władysława Czapliń-
skiego, pod którego kierunkiem napisał i obronił 14 październiku 1952 r. pracę 
magisterską pt. „Kwestia społeczna w publicystyce rokoszowej lat 1606–1607”, 
na podstawie której otrzymał tytuł magistra filozofii. W czasie studiów udzielał 
się społecznie, m.in. w ramach Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej, Brat-
niej Pomocy Studentów oraz w studenckim Kole Naukowym Historyków.

Z dniem 1 czerwca 1952  r., jeszcze przed ukończeniem studiów, został za-
trudniony w Archiwum Państwowym we Wrocławiu na stanowisku kierownika 
Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze. Spędził tu całe swoje zawodowe życie.

Po odbyciu kilku szkoleń oraz kursu kancelaryjno-archiwalnego przystąpił 
do właściwej pracy, rzetelną wiedzę fachową zdobywając de facto w  trakcie co-
dziennej praktyki zawodowej. Do końca 1953 r. był jedynym pracownikiem me-
rytorycznym kierowanej przez siebie placówki, mając do pomocy tylko woźną. 
Sprawował opiekę archiwalną nad powiatami: jeleniogórskim, kamiennogórskim 
i lwóweckim, a do 1961 r. także lubańskim i zgorzeleckim.

W codziennej pracy najchętniej koncentrował się na porządkowaniu, a  po-
tem udostępnianiu gromadzonej dokumentacji. W latach 50. i 60. XX w., zgodnie 
z obowiązującymi normami, inwentaryzował rocznie po blisko 2000 jednostek 
aktowych. W ten sposób sporządził inwentarze dla większej części zasobu nie-
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mieckiego, obejmującego materiały od XVIII w. do 1945 r. Opracował też wiele 
zespołów polskich. Łącznie sporządził inwentarze, najczęściej wraz z obszerny-
mi wstępami, dla ponad 150 zespołów archiwalnych. Ponadto jeździł do urzędów 
w  podległych powiatach, gdzie zabezpieczał dokumentację archiwalną sprzed 
1945 r., sięgającą nierzadko średniowiecza. W 1956 r. rozpoczął przejmowanie 
akt urzędów i  instytucji polskich. Kontrolował też skupy makulatury, ratując 
w ten sposób akta historyczne przed zniszczeniem.

Od początku był doceniany przez swoich zwierzchników. Już w pierwszej oce-
nie z 1953 r. scharakteryzowali Go następującymi słowy: „Zdyscyplinowany, obo-
wiązkowy i bardzo pracowity, pilny i wytrwały, inteligentny i zdolny […] posiada 
zainteresowania naukowe. Bezpartyjny […]. Uczciwy, trzeźwy, o zdrowych zasa-
dach etycznych […] spokojny i cichy, lojalny i koleżeński, na zaufanie zasługuje 
i umie dochować tajemnicy”. Cechy te charakteryzowały całe Jego życie.

Pełniąc cały czas funkcję kierownika oddziału, Cz. Margas obejmował ko-
lejne stanowiska archiwalne: w 1958 r. został starszym archiwistą, w 1960 r. –  
adiunktem archiwalnym, w 1965 r. – starszym asystentem naukowo-badawczym, 
a w 1973 r. – adiunktem naukowo-badawczym. Awanse te były m.in. wynikiem 
działalności naukowej. Wielokrotnie reprezentował archiwum państwowe na na-
ukowych sesjach ogólnopolskich i regionalnych, wygłaszając referaty i uczestni-
cząc w dyskusjach. Zajmował się też szkoleniem kadr archiwalnych, prowadząc 
zajęcia dla archiwistów zakładowych na kursach organizowanych od 1978  r. 
w Jeleniej Górze przez Zakład Doskonalenia Zawodowego z Poznania i na indy-
widualnych konsultacjach.

Gdy z dniem 1 lutego 1976 r. archiwum jeleniogórskie przekształcono w sa-
modzielne Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze, Cz. Margas zo-
stał jego dyrektorem. Musiał podołać nowym wyzwaniom, począwszy od organi-
zacji placówki (z ekspozyturą w Lubaniu), po dobór i przeszkolenie nowej kadry. 
Na to nałożył się obowiązek zabezpieczenia, a potem opracowania dokumentacji 
zlikwidowanych właśnie – w związku z wielką reformą administracyjną kraju – 
instytucji powiatowych.

Gwałtowny przyrost akt stał się wielkim problemem dla archiwum, borykają-
cym się z niedostatkiem miejsca w magazynach już od 1960 r., dlatego od 1976 r. 
prowadził bardzo intensywne starania o pozyskanie nowego budynku, które nie 
okazały się jednak skuteczne. Dużo pracy i wysiłku kosztowały Go również bie-
żące administrowanie i dbanie o siedzibę archiwum, które mieściło się w zabyt-
kowym XVIII-wiecznym budynku dawnej bielarni płótna i wymagało ciągłych re-
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montów, co – przy chronicznych brakach materiałów budowlanych i tzw. „mocy 
przerobowych” w  przedsiębiorstwach uspołecznionych – stanowiło prawdziwe 
wyzwanie.

Przygotował wiele wystaw materiałów archiwalnych, w  tym kilku dużych, 
m.in. w miejscowym muzeum regionalnym: „Jelenia Góra w przeszłości” (1958); 
„Pieczęcie Piastów śląskich” (1967); „Z przeszłości ziemi jeleniogórskiej” (1974). 
W  1962  r. przygotował samodzielnie wystawę pt. „100-lecie urodzin Gerharta 
Hauptmanna”, pokazaną w domu pisarza w Jagniątkowie. W 1985 r. w Muzeum 
Sportu i Turystyki w Karpaczu zaprezentował ekspozycję pt. „Ziemia jeleniogór-
ska w dokumencie archiwalnym”. W 1989 r. przygotował wystawę pt. „Kartogra-
fia Dolnego Śląska”, zaprezentowaną w Muzeum Walki i Pracy w Jeleniej Górze.

Jednocześnie Cz. Margas starał się realizować prace badawcze i wydawni-
cze, współpracując z  Karkonoskim Towarzystwem Naukowym (dalej: KTN), 
którego od 1973 r. był członkiem założycielem. Przez wiele lat pełnił w nim 
funkcję sekretarza, a potem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przez cały 
rok 1979 pracował w Pracowni Badań Humanistycznych KTN na ¼ etatu. Przy 
współpracy z  KTN zorganizował w  1981  r. ważną naukową sesję archiwal-
ną pt. „Źródła archiwalne metryką narodu”, z której materiały – poświęcone 
różnym archiwom ówczesnego województwa jeleniogórskiego – ukazały się 
drukiem pod tym samym tytułem (red. T. Bugaj, Jelenia Góra 1984). Pro-
wadził prace nad informatorem po zasobie archiwum, które po kilku latach 
zwieńczył autorskim opracowaniem pt. Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze.  
Przewodnik po zasobie, wydanym w  ramach Prac KTN (Jelenia Góra 1984). 
Było to pierwsze tego typu omówienie w  Polsce, przygotowane według no-
wych zasad metodycznych. Warto podkreślić również, że wydawnictwo to sta-
nowiło unikalny przykład przewodnika opracowanego przez jednego autora. 
W 1987 r. współorganizował w Jeleniej Górze XII Ogólnopolską Konferencję 
Historyków Kartografii, gdzie wystąpił z referatem o jeleniogórskich zbiorach 
map i planów.

Warto wspomnieć również, iż w latach 1970–1975 był członkiem jeleniogór-
skiej Delegatury Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocła-
wiu, jako przewodniczący jej Komisji Historycznej.

Niemal od początku swej pracy zawodowej Cz. Margas włączał się w akcje pro-
mujące działalność archiwów państwowych. Organizował wystawy, pokazy ma-
teriałów archiwalnych, prowadził prelekcje i  pogadanki, głównie dla wycieczek 
młodzieży szkolnej, popularyzując wiedzę o historii miasta i zasobie tutejszego 
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archiwum, udzielał wywiadów mediom. Opracowana przez niego pogadanka o ar-
chiwach, prezentowana w  lokalnym radiowęźle, wyróżniona została w  1955  r. 
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Od 1953 r. angażował się w miejscowe życie społeczno-naukowe, współtworząc 
jeleniogórski oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a w 1957 r. biorąc 
udział w założeniu lokalnego koła Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Histo-
rii. Był członkiem Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. W latach 
1959 –1960 współpracował z tygodnikiem „Nowiny Jeleniogórskie”, zamieszczając 
na jego łamach trzy cykle popularnych artykułów o historii regionu. W maju 1958 r. 
w  miejscowym Muzeum Regionalnym zorganizował dużą wystawę historyczną 
z okazji obchodów 850-lecia Jeleniej Góry. Jednocześnie wszedł do Komitetu Or-
ganizacyjnego tychże obchodów. Pod koniec 1958  r. współtworzył Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Jeleniogórskiej, przekształcone potem w  Towarzystwo Przy-
jaciół Jeleniej Góry. W wydawanym przez to Towarzystwo od 1963 r. „Roczniku 
Jeleniogórskim” odpowiedzialny był za stały dział, czyli „Kronikę Jeleniogórską”, 
którą skrupulatnie spisywał – wstecznie, od 1945 r., i na bieżąco, aż po rok 2017. 
Stała się ona Jego największym dziełem regionalnym, liczącym łącznie ponad 70 
arkuszy wydawniczych. Ponadto zamieszczał tu bibliografię jeleniogórską, jak rów-
nież pojedyncze artykuły i  przyczynki historyczne. Swoje dociekania badawcze 
prezentował też na łamach „Archeionu”, „Wierchów” oraz „Śląskiego Kwartalnika 
Historycznego Sobótka”. Uczestniczył w opracowaniu monografii miasta Lubawka 
(1991). Bibliografia Jego publikacji liczy ponad 140 pozycji.

30 listopada 1990 r. przeszedł na emeryturę. Przez kolejne 3 lata (od 1 czerw-
ca 1991 r. do 30 kwietnia 1993 r.) pracował na część etatu jako archiwista, prze-
kazując swoją wiedzę i  doświadczenie nowym pracownikom. Nadal działał ak-
tywnie na niwie społecznej, zwłaszcza w Towarzystwie Przyjaciół Jeleniej Góry, 
któremu prezesował w  latach 1992–1994. Jego współpracownicy i  przyjaciele 
wydali dwie poświęcone Mu publikacje: pierwszą z  okazji 50-lecia rozpoczęcia 
pracy zawodowej, pt. Archiwistyka. Historia. Regionalizm. Czesławowi Margasowi 
w 50. rocznicę podjęcia pracy w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze (red. I. Ła-
borewicz, Jelenia Góra 2002), drugą z okazji 90. urodzin, pt. W kręgu historii i ar-
chiwistyki. Księga jubileuszowa ofiarowana Czesławowi Margasowi w  dziewięćdzie-
siątą rocznicę urodzin (red. J.R. Sielezin, Jelenia Góra 2015), gdzie znajduje się 
wykaz opracowanych przez Niego w latach 1956–1987 zespołów archiwalnych. 
Sam został autorem bardzo cennych poznawczo wspomnień pt. Autobiografia 
(red. A. Borys, Jelenia Góra 2014). W jeleniogórskim archiwum w 2008 r. utwo-
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rzono zespół 83/688/0 „Spuścizna po Cz. Margasie – archiwiście i  dyrektorze 
Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze” (patrz: http://szukajwarchiwach.gov.
pl/zespol/-/zespol/86884), obejmujący lata 1927–2016. Stale pozostawał w kon-
takcie ze swoimi następcami, z którymi dnia 21 sierpnia 2020 r. świętował swo-
je 95. urodziny w siedzibie swego macierzystego zakładu. W listopadzie 2020 r. 
w tymże archiwum w Jeleniej Górze odsłonięto poświęconą Mu tablicę pamiąt-
kową, umieszczoną pomiędzy podobnymi, upamiętniającymi pozostałych byłych 
kierowników tej placówki.

Cz. Margas był niekwestionowanym autorytetem i niezwykle cenionym prze-
wodnikiem po zasobie swojego archiwum. Roztaczał prawdziwie ojcowską opiekę 
nad młodymi adeptami historii i archiwistyki. Był ceniony przez praktykujących 
studentów i archiwistów zakładowych, także za życzliwość i pogodne usposobie-
nie, podszyte inteligentnym humorem.

Za swoją pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany i odzna-
czany, m.in.: w 1973 r. otrzymał odznakę Ministra Kultury „Zasłużony działacz 
kultury”, w  1975  r. medal honorowy „Zasłużony dla Miasta i  Powiatu Jelenia 
Góra”, w 1976 r. odznakę „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, w 1978 r. odzna-
kę „Za Zasługi dla Archiwistyki”, w 1979 r. odznakę „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Jeleniogórskiego”, w 1980 r. medal honorowy „Zasłużony dla miasta Jele-
niej Góry”. W 1968 r. został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1984 r. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2002 r. doroczną Nagrodą 
Miasta Jeleniej Góry w dziedzinie działalności społecznej.

W dniu 25 kwietnia 1953 r. zawarł związek małżeński z Danutą Dziubek. Mał-
żeństwo doczekało się pięciorga dzieci, z których dwoje zostało archiwistami.

Cz. Margas zmarł w Jeleniej Górze. Pochowany został 3 marca 2021 r. na no-
wym cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej. Odszedł w wieku 96 lat, pozo-
stawiając niezatarty ślad w  historii archiwum w  Jeleniej Górze oraz w  sercach 
Jego następców, których nauczył nie tylko należytego wykonywania obowiązków 
zawodowych, ale i wielkiego szacunku do każdego człowieka.

Źródła

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

83/688/0 Spuścizna po Czesławie Margasie – archiwiście i  dyrektorze Archiwum Państwowego 

w Jeleniej Górze 1927–2016.

http://szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/86884
http://szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/86884
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Archiwum zakładowe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, teczka osobowa Czesława Mar-

gasa 1952–1990, sygn, 281/4.
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In MEMORIAM

Roman Stelmach 
(27 lutego 1950 – 19 marca 2022)

Urodził się w Gliwicach w rodzinie robotniczej. Jego rodzicami byli: Franciszek, 
z zawodu kolejarz, i Anna. W młodym wieku stracił rodziców. Opiekował się nim 
starszy o 20 lat brat.

W Gliwicach uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego, w którym uzyskał 
w 1968 r. świadectwo maturalne. W latach 1968–1970 studiował historię w Stu-
dium Nauczycielskim w Raciborzu, które ukończył uzyskawszy dyplom nauczy-
ciela historii. W 1970 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Wrocław-
skim, podczas których uczęszczał na seminarium mediewistyczne prowadzone 
przez doc. dr. hab. Władysława Kortę. Uniwersytet ukończył w 1975 r., uzyskując 
tytuł magistra historii na podstawie pracy pt. „Kancelaria Bolka I, księcia świd-
nicko-jaworskiego”, napisanej pod kierunkiem W. Korty. Począwszy od 1982 r., 
pod kierunkiem prof. Kazimierza Jasińskiego, pracował nad dysertacją doktorską 
pt. „Dokumenty i kancelaria Henryka IV Prawego księcia wrocławskiego (1270–
1290)”. Rozprawa została wysoko oceniona przez prof. K. Jasińskiego jako praca, 
która „powinna wypełnić dotkliwą lukę w naszej historiografii w zakresie śląskiej 
dyplomatyki średniowiecznej”. Przewód doktorski otworzył w 1984 r. na Wydzia-
le Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień dok-
tora nauk humanistycznych uzyskał 30 czerwca 1987 r. 

2 maja 1975 r., będąc jeszcze studentem V roku historii, rozpoczął pracę za-
wodową w  Archiwum Państwowym we Wrocławiu (dalej  – AP we Wrocławiu), 
początkowo na etacie młodszego archiwisty w oddziale najstarszych materiałów 
archiwalnych. Od października 1975 r. do maja 1977 r. pracował na stanowisku 
archiwisty, od czerwca 1977  r. do końca 1982  r.  – starszego asystenta nauko-
wo-badawczego, a od 1983 r. – adiunkta archiwalnego. 1 stycznia 1984 r. uzy-
skał awans na stanowisko kustosza archiwalnego. W październiku 1993 r. objął 
kierownictwo Oddziału I – materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia 
II wojny światowej, wytworzonych przez organizacje i instytucje niepaństwowe, 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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osoby prywatne oraz zarządy dawnych księstw. Na tym stanowisku pozostawał 
do 2016 r. Z dniem 1 października 2016 r. w związku ze stanem zdrowia ustąpił, 
kontynuując pracę w archiwum na stanowisku starszego kustosza. Od 20 sierp-
nia 2019 r. przeszedł na emeryturę. 

Rozpoczynając pracę w  archiwum, deklarował znajomość czterech języków 
obcych (niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i łaciny), a we wrześniu 1975 r. 
dodatkowo ukończył kurs paleografii łacińskiej i staropolskiej. 

Od początku zatrudnienia w  AP we Wrocławiu specjalizował się w  porząd-
kowaniu i  opracowaniu najstarszych dokumentów. W  ciągu czterdziestoletniej 
kariery archiwisty opracował kilkanaście dużych zespołów archiwalnych. Zin-
wentaryzował m.in. dokumenty księstw głogowskiego i oleśnickiego. W krótkim 
czasie przygotował do publikacji najstarsze dokumenty i  listy królów polskich 
wystawione dla miasta Wrocławia w zasobie AP we Wrocławiu (Listy i dokumenty 
Jagiellonów w  WAP we Wrocławiu (1413–1503), „Teki Archiwalne” 1981, nr 18, 
s.  11–42). W  1983  r. dokonał końcowego zestawienia oraz wykazu najcenniej-
szych akt w  zasobie Oddziału I (Zbiór dokumentów Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu, „Archeion” 1987, t. 83, s. 151–153). 

Począwszy od 1991 r., przez kilka lat prowadził seminarium z metodyki archi-
walnej oraz wykłady ze źródłoznawstwa dla studentów w Instytucie Historycz-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W 1995 r. został powołany w skład Kolegium doradczego przy dyrektorze AP 
we Wrocławiu. W  latach 1996–2000 był członkiem Komisji Metodycznej, a  do 
1999 r. – członkiem Komisji Rewindykacyjnej do spraw odzyskania archiwaliów. 

Współpracował naukowo z  Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w  Toruniu, 
Centrum Badań Bohemistycznych i  Śląskoznawczych Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach w zakresie opracowania dokumentów i wydawnictw źródłowych. 

W całym okresie zatrudnienia w AP we Wrocławiu prowadził kwerendy źró-
dłowe w zasobach archiwów w Czechosłowacji (następnie w Czechach i na Sło-
wacji) oraz w  Niemczech. Celem jego kilkudziesięciu wyjazdów badawczych do 
archiwów zagranicznych i polskich były przede wszystkim silesiaca. Jego zainte-
resowania naukowe, głównie o charakterze źródłoznawczym, dotyczyły klaszto-
rów na Śląsku oraz dziejów miast. M.in. w 1978 r. prowadził w Centralnym Ar-
chiwum w Pradze poszukiwania naukowe poloników oraz materiałów do swojej 
pracy doktorskiej poświęconej dokumentom i  kancelarii książąt wrocławskich. 
Był znawcą źródeł do dziejów Śląska, miał bardzo rozległe kontakty z archiwi-
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stami czeskimi. Rezultaty badań zawarł w  katalogach dokumentów (Polonika 
i silesiana w zespole „Archiv české Koruny” w Státnim Ustřednim Archivie w Pradze, 
„Archeion” 2003, t. 106, s. 223–230; Śląskie dokumenty poklasztorne w zbiorach 
Archiwum Narodowego w Pradze, ibidem, 2010, t. 111, s. 240–249).

Pozostawił po sobie obszerny dorobek bibliograficzny, obejmujący blisko 
300 prac. Jest autorem opracowania 6 tomów z ośmiotomowej serii wydawni-
czej Katalogu dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego 
Śląska: t. 1, (do 1300 r.), t. 2, 1301–1327, t. 4, 1351–1365, t. 5, 1366–1379 
(Wrocław 1991), t. 7, 1392–1400 (Wrocław 1993), t. 8, Indeksy do t. 1–7 (do 
1400  r.), oprac. wsp. z  R. Żerelikiem (Wrocław 1998), a  także Katalogu śre-
dniowiecznych dokumentów przechowywanych w  Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu (Racibórz 2014). Opublikował kilkadziesiąt artykułów z  zakresu 
dyplomatyki, akto- i  archiwoznawstwa oraz historii Śląska w średniowieczu 
w  czasopismach polskich, głównie w  „Archeionie”, „Roczniku Jeleniogór-
skim”, „Pamiętniku Cieszyńskim” oraz „Śląskim Kwartalniku Historycznym 
Sobótka” i  in., a także w czasopismach zagranicznych czeskich, niemieckich 
i  słowackich. Publikował w wydawnictwach naukowych, m.in. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego i Dominikańskiego Instytutu 
Historycznego w Krakowie. 

Prowadził bardzo ożywioną działalność popularyzatorską, m.in. prowadząc 
lekcje archiwalne i prelekcje; współuczestniczył w przygotowaniu wielu wystaw 
i pokazów promujących najstarszy zasób wrocławskiego archiwum. Był lubiany 
i ceniony przez młodzież i studentów odbywających praktyki w archiwum. Posia-
dał niezwykły dar opowiadania o dawnych dokumentach, organizacji kancelarii 
średniowiecznej i najstarszych archiwach. 

W 2003 r. otrzymał nagrodę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
za udział w pracach Centralnej Komisji Metodycznej (1998–2005) oraz za opra-
cowanie bazy SIGILLUM. Był współautorem elektronicznej bazy do opisu do-
kumentów SCIRINIUM, na potrzeby której opracował opisy ponad 8000 doku-
mentów pergaminowych miasta Wrocławia i śląskich klasztorów z zasobu AP we 
Wrocławiu.

Otrzymał liczne odznaczenia i medale: Brązowy Krzyż Zasługi (1990), Srebr-
ny Krzyż Zasługi (1999), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2011), Złoty Krzyż 
Zasługi (2016).

W 1976  r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Zakładowej w  Archiwum, 
a w 1984 r. został wybrany społecznym inspektorem pracy.
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Był członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: w latach 2006–2007 peł-
nił funkcję prezesa Oddziału SAP we Wrocławiu, w kadencji 2007–2012 – wice-
prezesa, a w latach 2012–2016 członka Zarządu Oddziału. Przez kilka kadencji 
zasiadał w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, był także kilkukrotnie delegatem 
zjazdów krajowych SAP.

Żona, Teresa Stelmach z domu Tarnowska, była nauczycielką historii. Mieli 
córkę Annę.

Zmarł po długiej chorobie 19 marca 2022 r. Pochowany został na cmentarzu 
św. Maurycego na Skowroniej Górze we Wrocławiu.

Źródła

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Zakładowe, Roman Stelmach. Akta osobowe, 

sygn. SO.120.11.2019.
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In MEMORIAM

Daria Monika Lipińska-Nałęcz 
(1 lipca 1951 – 20 marca 2022)

Urodziła się w  Warszawie, jej ojciec Zbigniew Lipiński był dziennikarzem, ko-
respondentem Polskiego Radia i  Telewizji w  Paryżu (1971–1977), dziennikar-
ką była również jej matka – Tomira Lipińska. Przez lata udzielała się w harcer-
stwie. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego w VI Liceum im. Tadeusza Reytana 
w  Warszawie, wstąpiła na Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. 
Studia ukończyła z  wyróżnieniem w  1974 r., uzyskując tytuł magistra historii 
pracą dyplomową pt. „Koncepcje ideowe piłsudczyków (1921–1926)”, napisaną 
pod kierunkiem doc. dr. hab. Andrzeja Garlickiego i doc. dr. hab. Jerzego Holzera. 
W maju 1980 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie 
pracy pt. „Zawód dziennikarza w Polsce w latach 1918–1939” przygotowanej pod 
kierunkiem doc. dr. hab. Jerzego Myślińskiego (opublikowanej w 1982 r. pod tym 
samym tytułem w serii Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa 
Polskiego). Również na Uniwersytecie Warszawskim, 1 marca 1995 r., uzyskała 
stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy 
habilitacyjnej pt. Sen o władzy. Inteligencja wobec niepodległości (opubl. Warszawa 
1994), której recenzentami byli: prof. Alina Brodzka, Andrzej Paczkowski, Michał 
Śliwa i Marian Wojciechowski. 

Od października do grudnia 1974  r. odbywała staż asystencki w  Instytucie 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W  styczniu 1975  r. na wiele lat 
związała się z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, od 1980 r. 
na stanowisku adiunkta, a od 1995 r. docenta. W Instytucie pracowała do koń-
ca swojej zawodowej aktywności, korzystając z urlopów bezpłatnych w okresach, 
kiedy piastowała stanowiska państwowe. 

Od 1 września 1996 r. do 26 września 2006 r. pełniła urząd Naczelnego Dyrek-
tora Archiwów Państwowych. 

Kierowała Archiwami Państwowymi w sposób przemyślany i dalekowzroczny, 
wprowadzając je w XXI w. Zapoczątkowała informatyzację archiwów, doceniając 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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jej wymiar systemowy i organizacyjny. Pod jej kierownictwem powstawały pierw-
sze witryny internetowe archiwów państwowych: portal archiwa.gov.pl i witry-
ny poszczególnych archiwów w domenie ap.gov.pl. Za jej kadencji wprowadzono 
pierwsze bazy danych do celów ewidencji i informacji archiwalnej (m.in. System 
Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM, Inwentarze Zespołów Archiwalnych 
IZA, Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego PRADZIAD), stop-
niowo łączone w system informacji archiwalnej online. Była rzeczniczką posze-
rzania obecności archiwów w Internecie; dzięki jej staraniom zrealizowano takie 
projekty jak „Skarby Archiwów w Internecie” (wspólnie z Naukową i Akademicką 
Siecią Komputerową NASK) oraz „Miasta w Dokumencie Archiwalnym”. 

Przez wiele lat kontynuowała zainicjowane w 1995 r. przez swojego poprzed-
nika –  prof. Jerzego Skowronka –  spotkania archiwistów Europy Środkowej 
i Wschodniej, które na jego cześć od 1996 r. odbywały się pod nazwą „Colloquia 
Jerzy Skowronek Dedicata”. Stały się one z czasem wysoko ocenianym forum wy-
miany poglądów, doświadczeń i koncepcji archiwistów europejskich. Zintensyfi-
kowaniu uległa również współpraca z polonijnymi ośrodkami naukowo–kultural-
nymi oraz archiwami i bibliotekami polskimi poza granicami Polski. 

Ważną inicjatywą międzynarodową, której patronowała i w której aktywnie 
uczestniczyła, była współpraca polskich archiwów państwowych z archiwami Ro-
sji i innymi instytucjami pamięci w Polsce, dotycząca udokumentowania zbrodni 
katyńskiej. Prof. D.  Nałęcz nadała tej współpracy nowy wymiar jako wydawca, 
a od t. 3 przewodnicząca Polskiej Rady Redakcyjnej, niezwykle znaczącej dla ba-
dań nad zbrodnią katyńską 4-tomowej publikacji źródłowej pt. Katyń. Dokumen-
ty zbrodni, której kolejne edycje ukazały się drukiem w latach 1996, 1998, 2001 
i 2006. 

Od 2002  r. aktywnie uczestniczyła w  Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycz-
nej do Spraw Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu w czasie II Wojny 
Światowej. Efektem pracy Komisji było 2-tomowe wydawnictwo źródłowe Pol-
sko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, dokumentu-
jące osiągnięcia polskiego wywiadu, w  tym wkładu w  złamanie kodu Enigmy 
(t. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz,  
T. Stirling, Warszawa 2004; t. 2, Wybór dokumentów, wybór i oprac. J.S. Ciecha-
nowski, Warszawa 2005). 

Inicjowała nowe międzynarodowe projekty naukowe, kontynuowane przez 
następne lata, m.in. program Reconstitution of the Memory of Poland oraz Index 
Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej.
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Niezwykle energicznie działała na rzecz poszerzenia obecności archiwów pol-
skich na arenie międzynarodowej. Podejmowała wiele inicjatyw zwiększających 
międzynarodowe zaangażowanie archiwistów polskich. Wspierała i  inspirowa-
ła udział przedstawicieli polskich archiwów w  europejskich projektach, w  tym 
m.in. opracowaniu raportu Komisji Europejskiej pt. „Report on Archives in the 
enlarged European Union. Increased archival cooperation in Europe: action plan 
(COM(2005)52)”, który otworzył drogę takim przedsięwzięciom jak Archives  
Portal Europe Network (APEnet). Dzięki jej staraniom kilkudziesięcioosobowe 
grupy pracowników archiwów państwowych mogły uczestniczyć w międzynaro-
dowych kongresach archiwów w Sewilli (2000) i Wiedniu (2004). Za jej sprawą 
pracownicy archiwów polskich uzyskali możliwość długookresowych staży i sty-
pendiów zagranicznych w instytucjach archiwalnych w Stanach Zjednoczonych, 
finansowanych m.in. przez Fundację Kościuszkowską. 

Od 2002 do 2006  r. pełniła funkcję redaktora naczelnego czasopisma  
„Archeion”, zapraszając do grona autorów ekspertów zagranicznych i  inicjując 
przygotowanie tomów tematycznych (t. 105 (2003) „Edukacja”; t.  106 (2003) 
„Restytucja dóbr kultury”; t. 107 (2004) „Informatyzacja”; t. 108 (2005) „Kon-
serwacja”; t. 109 (2006) „Archiwa a prywatność”). We wprowadzeniu do t. 105 
napisała: „»Archeion« się zmienia. Chcemy, żeby stał się bardziej otwarty na 
problemy współczesnej archiwistyki i  archiwistów. Tych problemów jest wiele, 
zamierzamy o nich nie tylko pisać, dyskutować, ale szukać najlepszych wzorów 
rozwiązań”. To motto przyświecało jej przez całe dziesięciolecie. Jego realizacja 
nie była łatwa, ale w wielu obszarach się udała.

D. Nałęcz pełniła liczne funkcje w międzynarodowych i krajowych gremiach 
archiwalnych. W latach 1997–2007 przewodniczyła Polskiemu Komitetowi Pro-
gramu UNESCO Pamięć Świata. Po odejściu z archiwów państwowych, do końca 
współpracowała z  Komitetem, będąc jedną z  jego najaktywniejszych członkiń. 
W  kadencjach 2000–2007 została wybrana wiceprzewodniczącą europejskie-
go oddziału Międzynarodowej Rady Archiwów EURBICA. W latach 2005–2006 
minister spraw zagranicznych powierzył jej funkcję przewodniczącej polskiej 
prezydencji Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research (Grupa zadaniowa ds. współpracy międzynarodo-
wej w  zakresie edukacji, upamiętniania i  badania Holokaustu). W  2006  r. zo-
stała członkiem Komitetu Doradczego ds. Spuścizn Prywatnych (The Advisory  
Committee on the Collection of Private Archives) na Uniwersytecie Europejskim 
we Florencji. Także w 2006 r. została powołana przez komisarz Unii Europejskiej 
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ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding do Grupy Ekspertów 
Wysokiego Szczebla ds. Bibliotek Cyfrowych (High Level Expert Group on Digital  
Libraries). Od 2005  r. reprezentowała archiwa polskie w  międzynarodowych 
inicjatywach: CITRA (The International Conference of the Round Table on  
Archives) Międzynarodowej Rady Archiwów oraz DLM Forum (Donnees lisible  
par machine Forum) Komisji Europejskiej. 

Po zakończeniu pracy w  archiwach państwowych ponownie skupiła swoją 
działalność zawodową na pracy w Instytucie Badań Literackich PAN. 

31 stycznia 2012  r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozostając na nim do 1 grudnia 
2015 r. Nadzorowała wdrożenie reform szkolnictwa wyższego, w szczególności 
w zakresie jakości kształcenia; m.in. koordynowała realizację Procesu Bolońskie-
go oraz prace dotyczące Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w  tym 
wprowadzenie systemu Krajowych Ram Kwalifikacji. Aktywnie działała na rzecz 
poprawy sytuacji młodych pracowników nauki, współpracując z  Parlamentem 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Reprezentacją Doktorantów. 

Przez większość życia zawodowego kontynuowała pracę naukowo-dydak-
tyczną na wielu uczelniach. Od 1974 do 1980 r. prowadziła zajęcia dydaktycz-
ne na Wydziale Historycznym swojej alma mater – Uniwersytecie Warszawskim.  
Od kwietnia 1995 r. do września 1996 r. była wykładowcą w Prywatnej Wyższej 
Szkole Bussinesu i Administracji, w której pełniła funkcję dziekana Wydziału Ad-
ministracji Państwowej i Służb Zagranicznych. W latach 2002–2008 była profe-
sorem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, pełniąc 
w  latach 2007–2008 funkcję dziekana Wydziału Nauk Politycznych. Była także 
profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 
w Warszawie (2008–2012), wykładowczynią na Wydziale Ekonomii i Zarządza-
nia. Od 1982 do 1996 r. pełniła funkcję sekretarza naukowego Komisji Historii 
Prasy przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, a od 1985 do 1996 r. – sekretarza 
serii wydawniczej: Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Pol-
skiego. Od 1998 do 2007 r. była członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN.

W latach 2008–2011 była członkinią Polsko–Rosyjskiej Grupy do Spraw Trud-
nych, a w latach 2011–2016 członkinią Międzynarodowej Rady Centrum Polsko–
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

W latach 2005–2017 pełniła funkcje członka Rady Naukowej Biblioteki Naro-
dowej.
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Przez wiele lat (od 2009 do 2022 r.) zasiadała w jury Nagrody Historycznej im. 
Kazimierza Moczarskiego. Była członkinią Stowarzyszenia Pracowników, Współ-
pracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.

W latach 2007–2022 była przewodniczącą Rady Fundacji Bankowej im. Leopol-
da Kronenberga, zasiadając także w Kapitule Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. 

Pozostawiła niezwykle bogaty i ważny dorobek piśmienniczy, obejmujący nie-
mal dwieście prac, w  tym kilkanaście monografii. Jej najważniejsze publikacje 
poświęcone były dwudziestowiecznym losom polskiej inteligencji, historii obo-
zu piłsudczykowskiego (razem z  Tomaszem Nałęczem wydała biografię Józefa 
Piłsudskiego, przetłumaczoną na rosyjski, litewski i  chorwacki), historii prasy 
i  cenzury w XX w., polskiej archiwistyce, stosunkom polsko-rosyjskim w XX w. 
W ostatnich latach życia zajmowała się narodzinami III Rzeczypospolitej (razem 
z T. Nałęczem w 2019 r. wydała Czas przełomu 1989–1990).

Została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski (2011) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) oraz 
francuskim Orderem Kawalera Sztuki i Nauk Humanistycznych (Ordre des Arts 
et des Lettres) Republiki Francuskiej (2003). 

W 1972 r. wyszła za mąż za T. Nałęcza, profesora historii, posła na Sejm w la-
tach 1993–1997 i 2001–2005. Małżeństwo ma syna Andrzeja, prawnika. 

Zmarła po ciężkiej walce z nieuleczalną chorobą, została pochowana w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
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