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Archiwa spo,eczne (AS) istniej- zazwyczaj przy fundacjach i.stowarzyszeniach 
– organizacjach kombatanckich, towarzystwach mi,o/ników, stowarzysze-
niach lokalnych, grupach pasjonatów. Gromadz- fotografie, wspomnienia, 
nagrane relacje, dokumenty 0ycia spo,ecznego.

AS-y wkraczaj- cz!sto na obszary pomijane przez archiwa pa1stwowe, 
ocalaj-c histori! 0ycia codziennego, dzieje lokalne, opowie/ci zwyk,ych 
ludzi. Niektóre z.tego rodzaju archiwów, dzia,aj-ce wiele lat, zgromadzi,y 
poka2ne zbiory; te wspó,pracuj- na ogó, z.pa1stwow- s,u0b- archiwaln-. 
Wi!kszo/3 to jednak inicjatywy lokalne, znane w-skiej grupie pasjonatów. 
Prowadzone cz!sto przez amatorów, wolontariuszy, którzy z.czasem staj- 
si! profesjonalistami.

Pasja le0y u.2róde, powstania i.dzia,alno/ci archiwum. Cel gromadzenia 
materia,ów historycznych przy/wieca twórcom od pocz-tku lub te0 pojawia 
si! w.trakcie prowadzenia innej dzia,alno/ci, w.miar! u/wiadamiania sobie 
warto/ci archiwaliów i.jednocze/nie niepokoj-cego prze/wiadczenia o.ulot-
no/ci 2róde, historycznych proweniencji prywatnej. 

AS-y s- miar- spo,ecze1stwa obywatelskiego – objawiaj-, na ile ono ist-
nieje. Uczestnicz- w.tym przedstawiciele wszystkich pokole1: starsi jako 
dostarczyciele i.opiekunowie 2róde, historycznych, m,odsi za/ nierzadko 
jako osoby organizuj-ce upami!tnienie i.przenosz-ce zbiory do przestrzeni 
internetowej.

W.kontek/cie archiwów spo,ecznych wa0na jest zarówno troska o.zbiory 
jak i.o sam ruch – co zrobi3 by archiwa uczyni3 trwa,ymi i.jednocze/nie zabez-
pieczy3 zgromadzone zasoby historyczne. Z.chwil- przekazania zasobu AS-ów 
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do archiwów pa1stwowych, zbiory zyskuj- wieczyste przechowywanie, ale 
jednocze/nie co/ ginie bezpowrotnie – archiwum przestaje 0y3 w.spo,eczno/ci 
lokalnej, pobudza3 j-, inspirowa3, przywraca3 pami!3 o.przesz,o/ci. 

Naszym celem jest nie koordynowanie archiwów spo,ecznych, a.stwo-
rzenie i.prowadzenie sieci; nie instytucjonalizacja, a.edukacja, nawi-zanie 
wspó,pracy oraz zidentyfikowanie potrzeb archiwów spo,ecznych.

Definicja AS-ów
Ustawa o!narodowym zasobie archiwalnym i!archiwach z.1983 roku, cho3 wielo-
krotnie nowelizowana, nie przystaje do obecnej rzeczywisto/ci. Trwaj- prace 
nad jej now- wersj-. W.tek/cie ustawy nie pojawia si! poj!cie „archiwów spo-
,ecznych”, cho3 zbiory organizacji spo,ecznych zaliczane s- do niepa1stwowego 
ewidencjonowanego zasobu archiwalnego, czyli potencjalnie – rejestrowanego 
przez Naczeln- Dyrekcj! Archiwów Pa1stwowych (NDAP). W.pierwotnym 
tek/cie ustawy by,a mowa o.konieczno/ci prowadzenia rejestru niepa1stwo-
wego zasobu, skoro jednak przez ponad 20 lat nie wpisano do niego 0adnych 
zbiorów, w.2007 roku zapis usuni!to. Podzia, na zasób ewidencjonowany 
i.nieewidencjonowany to jedynie teoria.

Sytuacj! t! chce zmieni3 Naczelny Dyrektor Archiwów Pa1stwowych, 
prof. W,adys,aw St!pniak, postuluj-c – w.dokumencie Koncepcja dzia"ania 
na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Pa#stwowych oraz metody jej 
realizacji – przywrócenie obowi-zku rejestru zasobu niepa1stwowego, a.tak0e 
proponuj-c wspó,prac! AP-ów z.niepa1stwowymi jednostkami organizacyjny-
mi w.dziedzinie digitalizacji, zintegrowanego gromadzenia wiedzy o.zasobie 
narodowym oraz doradztwa i.szkole1 dla archiwistów z.tych placówek. 

Poj!cie „archiwa spo,eczne” pojawi,o si! w.diagnozie Ministerstwa Kultury 
i.Dziedzictwa Narodowego Strategia Rozwoju Kapita"u Spo"ecznego po konsulta-
cjach spo"ecznych 2011 opisuj-cej te archiwa jako „b!d-ce organizacjami trzecie-
go sektora, które za jeden z.g,ównych celów dzia,ania stawiaj- sobie groma-
dzenie archiwalnych /wiadectw przesz,o/ci (np. O/rodek KARTA)”. Dokument 
stwierdza te0: „Obecno/3 i.dzia,alno/3 organizacji pozarz-dowych uzupe,nia, 
a.czasem zast!puje dzia,alno/3 instytucji i.efektywnie odpowiada na potrzeby 
mieszka1ców”. I.tak- rol! mo0na przypisa3 AS-om, których sposób dzia,ania 
pozwala na aktywny kontakt z.u0ytkownikami.

Archiwistyka spo,eczna to dziedzina dopiero si! definiuj-ca, dotycz--
ca dzia,a1 na po,y nieformalnych, istniej-cych poza strukturami pa1stwa. 
Trudno wi!c j- kategoryzowa3, klasyfikowa3, ujmowa3 w.ramy definicji. Na 
potrzeby projektu „Archiwa spo,eczne w.Polsce” przyj!li/my definicj!, któr- 
uznajemy za wyj/ciow- i.traktujemy jako t!, któr- b!dziemy w.przysz,o/ci 
weryfikowa3 pod wp,ywem do/wiadcze1 zdobytych w.trakcie pracy:
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Archiwum spo"eczne prowadzone jest przez: organizacj# pozarz$dow$ 
(w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy O!dzia"alno#ci po$ytku publicznego 
i!o!wolontariacie) lub powstaje przy jednostce samorz$du terytorialnego 
w%efekcie celowej aktywno&ci obywatelskiej. Archiwum gromadzi, prze-
chowuje, opracowuje (w celu udost#pniania) materia"y dokumentowe, 
ikonograficzne lub audiowizualne. Dokumentacja ta tworzy niepa'stwo-
wy zasób archiwalny.

Pierwsze pytanie, które nasuwa si! przy próbie definiowania archiwum 
spo,ecznego: czyj- jest ono w,asno/ci-. Nale0y oczywi/cie wykluczy3 archiwa 
nale0-ce do pa1stwowej sieci archiwalnej, zak,adowe czy wyodr!bnione (np. 
zwi-zane z.instytucjami w,adzy pa1stwowej), które przekazuj- swoje zbiory 
do archiwum pa1stwowego po up,ywie okre/lonego czasu, archiwa z.powie-
rzonym zasobem (np. Uniwersytetu Jagiello1skiego czy PAN), które gromadz- 
materia,y archiwalne na terenie w,asnych jednostek organizacyjnych, ale 
podlegaj- kontroli NDAP. Zazwyczaj w,a/cicielem archiwum spo,ecznego jest 
organizacja pozarz-dowa: fundacja lub stowarzyszenie. 

Definicja obejmuj-ca jedynie organizacje trzeciego sektora wykluczy,aby 
jednak podmioty takie, jak cho3by biblioteki w.sieci Cyfrowych Archiwów 
Tradycji Lokalnej (patrz artyku,: Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej), które prze-
cie0 tworz- archiwa spo,eczne. Ponad 100 bibliotek gminnych za,o0y,o cyfrowe 
archiwa w.swoich miejscowo/ciach, udost!pniaj-c na stronie internetowej 
w.domenie www.archiwa.org wspomnienia, fotografie, dokumenty, dotycz--
ce historii regionalnej. Bibliotekarze tworz- je si,ami lokalnej spo,eczno/ci, 
materia,y s- zbierane w/ród mieszka1ców, opracowywane i.udost!pniane 
przy ich pomocy. Biblioteka faktycznie jest tu infrastruktur-, która s,u0y 
archiwum spo,ecznemu. Archiwa te nie maj- swojego bud0etu, prowadzone 
s- w.ramach dodatkowej pracy bibliotekarzy i.wolontariuszy. Nie wspomaga 
ich ani nie nadzoruje pa1stwowa s,u0ba archiwalna. S- tak blisko cz,owieka, 
jak tylko si! da. U/wiadamiaj-, czym jest 2ród,o historyczne, jak- warto/3 
maj- pozostaj-ce w.domowych szufladach pami-tki... Czego wi!cej mo0na 
oczekiwa3 od archiwum spo,ecznego?

Archiwa powstaj- równie0 przy grupach pasjonatów, niemaj-cych zaplecza 
instytucjonalnego. Sk,adaj- si! one ze zbiorów gromadzonych przez kolek-
cjonerów lub osoby udost!pniaj-ce prywatne archiwalia. Prywatne zbiory 
kolekcjonerskie nie mieszcz- si! w.definicji AS-ów, cz!sto nie s- bezp,atnie 
udost!pnianie, po /mierci ich twórcy najcz!/ciej dziedziczy je rodzina ko-
lekcjonera. Mog- jednak przekszta,ci3 si! w.kolekcj! w.ramach ruchu archi-
wistyki spo,ecznej. Zbiory Tomasza Wi/niewskiego, wcze/niej udost!pniane 
w.internecie w.ramach projektu „Bagnówka”, od czerwca 2012 sta,y si! cz!/ci- 
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nowo powsta,ej Galerii Pracowni Filmu, D2wi!ku i.Fotografii – Niezbudka 
przy Gminnym O/rodku Kultury w.Micha,owie. Kolekcjoner zosta, dyrek-
torem galerii i.udost!pnia w.niej swoje zbiory: m.in. kilkadziesi-t tysi!cy 
starych fotografii i.pocztówek dotycz-cych Bia,ostocczyzny i.Kresów II.RP. 
W.Niezbudce mieszka1cy mog- wspó,tworzy3 galeri! zdj!3 zwi-zanych z.hi-
stori- Podlasia. Równie0 Archiwum Jerzego Turowicza, obecnie nie podlegaj-ce 
0adnej organizacji, prowadzone przez wnuka redaktora naczelnego „Tygodnika 
Powszechnego”, jest archiwum spo,ecznym – prowadzone z.my/l- o.udost!p-
nianiu zbiorów, katalogowane i.digitalizowane.

Archiwów spo,ecznych nie sposób wi!c definiowa3 jedynie na podstawie 
statusu w,a/ciciela zasobu. Mo0na wskaza3 te archiwa, które na pewno s- 
spo,eczne, a.tak0e te, które na pewno nimi nie s-, ale istnieje wiele przypad-
ków mniej oczywistych. AS-y to archiwa nietypowe, szukaj- swojego miejsca 
w.organizacjach pozarz-dowych, ale i.otwartych na potrzeby spo,eczne in-
stytucjach samorz-dowych. Brak finansowania bud0etowego nie mo0e by3 
wi!c kryterium decyduj-cym.

Cele AS-ów nie ró0ni- si! zasadniczo od celów innych archiwów – s- 
to: gromadzenie, ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczanie, 
udost!pnianie oraz prowadzenie dzia,alno/ci informacyjnej. Bardzo ró0ni- si! 
jednak stopniem realizacji poszczególnych zada1. Niektóre z.braku /rodków 
nie mog- pozwoli3 sobie na regularne udost!pnianie materia,ów czy prowa-
dzenie czytelni – robi- to na 0yczenie lub okazyjnie, przy okazji wystaw. Nie 
chcemy takich podmiotów wy,-cza3, maj-c nadziej!, 0e obj!cie archiwistyki 
spo,ecznej opiek- pa1stwa umo0liwi im spe,nianie wszystkich funkcji archi-
wum. Kluczowa wi!c dla ich rozpoznania b!dzie wola szerokiego i.bezp,atnego 
udost!pnienia materia,ów archiwalnych.

Archiwami bywaj- instytucje, które same siebie nazywaj- muzeum czy 
galeri-. Znacz-cy przypadek stanowi- tu prywatne muzea, takie jak istniej-ce 
od 1994 roku Muzeum W,odzimierza Wysockiego w.Koszalinie, posiadaj-ce 
jedn- z.najwi!kszych na /wiecie kolekcji dotycz-cych poety. Instytucja nie 
jest finansowana przez samorz-d ani 0aden inny podmiot – to inicjatywa 
dwóch osób. Muzeum mie/ci si! w.prywatnym mieszkaniu, rocznie odwiedza 
je oko,o 3 tysi!cy osób; wst!p jest bezp,atny. Cz!sto w.przypadku oddolnych 
przedsi!wzi!3, nazwanie siebie muzeum czy archiwum jest wynikiem jakiego/ 
pocz-tkowego za,o0enia, które pó2niej si! zmienia. Dzi/ zreszt- w.dyskursie 
naukowym czy w.strategiach instytucji kultury przewa0a tendencja do za-
cierania tych ró0nic – galerie, muzea, biblioteki i.archiwa nazywa si! cz!sto 
sektorem GLAM (z ang. Galleries, Libraries, Archives, Museums) Postuluje si! 
te0 integracj! sektora – ide! t! promuje m.in. David Ferriero, dyrektor The 
National Archives and Records Administration w.Stanach Zjednoczonych, 
który twierdzi, 0e trzeba dzia,a3 w.poprzek dyscyplin, bo tego wymaga u0yt-
kownik. Tym bardziej archiwa powstaj-ce oddolnie maj- tendencj! do zacie-
rania tych ró0nic.
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Oprócz /cis,ego definiowania, w.przypadku archiwów spo,ecznych, istotne 
jest przede wszystkim to, co wyczuwamy intuicyjnie, co niekoniecznie da 
si! zmie/ci3 w.ramach definicji. Wydaje si!, 0e podstawowym wyró0nikiem 
archiwum spo,ecznego powinna by3 partycypacja, czyli wspó,uczestniczenie 
spo,ecze1stwa w.tworzeniu tego zasobu na ka0dym z.etapów dzia,alno/ci – 
i.w trakcie gromadzenia, i.opracowania. Czasem zaciera si! granica mi!dzy 
odbiorcami a.twórcami archiwum – czytelnicy staj- si! wolontariuszami, 
pomagaj- opracowywa3 zbiory. Cech- wyró0niaj-c- archiwa spo,eczne jest 
cz!sto p,ynna granica mi!dzy tym, co publiczne, a.tym co prywatne: bywa, 
0e AS-y maj- problem z.okre/leniem statusu swoich zbiorów – na przyk,ad 
gdy archiwum sk,ada si! z.rozproszonych kolekcji prywatnych cz,onków 
stowarzyszenia, ale udost!pnianych publicznie, do celów edukacyjnych, wy-
stawienniczych, badawczych. Nieuchwytny jest wi!c cz!sto moment kiedy 
prywatne przechodzi w.publiczne.

Archiwa spo,eczne z.powodu skali dzia,ania oraz odmiennych obszarów 
zainteresowa1 nie b!d- nigdy konkurowa3 z.archiwami pa1stwowymi. Jest 
to raczej dzia,alno/3 wzajemnie si! uzupe,niaj-ca, stanowi-ca szans! wspó,-
pracy, pole wzajemnych inspiracji i.uczenia si! od siebie. I.to ju0 si! dzieje. 
Instytucje pa1stwowe wychodz- do ludzi, a.oddolne inicjatywy profesjona-
lizuj- si!. 

Projekt „Archiwa spo"eczne w%Polsce“
O/rodek KARTA od wielu lat stara si! o.wsparcie archiwistyki spo,ecznej 
(patrz artyku,: Dekada przed archiwistyk$ spo"eczn$). Od listopada 2012, dzi!-
ki dofinansowaniu z.programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego, 
realizujemy projekt „Archiwa spo,eczne w.Polsce” s,u0-cy profesjonalizacji 
archiwistyki spo,ecznej, gromadzeniu informacji o.rozproszonych archiwach 
powstaj-cych oddolnie, dostarczaniu narz!dzi edukacyjnych, wzmocnieniu 
i.promocji tej dziedziny 0ycia publicznego.

Lokalizujemy AS-y, zbieramy o.nich informacje, które udost!pniamy 
w.ogólnodost!pnej, stale poszerzanej bazie danych. Jak ró0ne s- to archiwa 
mo0na przekona3 si! na stronie www.archiwa.org – internetowym centrum 
projektu. Mamy nadziej!, 0e ta otwarta baza przys,u0y si! budowaniu rejestru 
niepa1stwowego zasobu archiwalnego.

Portal jest si! tak0e miejscem, gdzie udost!pniamy narz!dzia do wymiany 
wiedzy o.zasobie archiwów spo,ecznych. W.ramach tegorocznych zada1 po-
wstaj- dwie bazy danych: baza wydawnictw bezdebitowych oraz baza nagra1 
historii mówionej, b!d-ce 2ród,em informacji o.zasobach AS-ów, ale tak0e 
narz!dziem do wymiany dubletów.

Chcemy udost!pnia3 wiedz! o.AS-ach, promowa3 archiwistyk! spo,eczn-, 
jak równie0 tworzy3 materia,y edukacyjne przydatne do prowadzenia oddol-
nego archiwum. Temu s,u0y niniejsza publikacja. W.pierwszej cz!/ci zawie-
ra teksty teoretyczne, opisuj-ce miejsce archiwistyki spo,ecznej w.polskiej 
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rzeczywisto/ci, perspektywy rozwoju dziedziny, dotychczasowe dzia,ania 
/rodowiska pozarz-dowego, naukowego i.pa1stwowej s,u0by archiwalnej 
z.tym zwi-zane, problemy zwi-zane z.funkcjonowaniem AS-ów. Druga cz!/3 
ma pomóc pracownikom i.wolontariuszom archiwów w.ich codziennej pracy, 
a.tak0e by3 inspiracj- do tworzenia AS-ów. Teksty i.materia,y edukacyjne, 
stworzone przez pracowników O/rodka KARTA prowadz- przez kolejne etapy 
powstawania i.dzia,alno/ci archiwum spo,ecznego: od pozyskiwania zbiorów 
przez udost!pnianie. Traktujemy t! publikacj! jako baz! do dalszych dzia,a1 
edukacyjnych: powsta,e materia,y b!dziemy ulepsza3 w.latach kolejnych 
w.toku konsultacji ze /rodowiskiem AS. 

Projekt „Archiwa spo,eczne w.Polsce“ wpisuje si! w.szersz- tendencj! 
zbierania informacji o.pozainstytucjonalnych zasobach dziedzictwa. Takie 
dzia,ania prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa1stwowych – rejestru-
j-c niepa1stwowy zasób archiwalny, Archiwum Akt Nowych – pozyskuj-c 
zasób archiwów spo,ecznych, Zak,ad Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie 
Sk,odowskiej w.Lublinie – organizuj-c konferencje i.prowadz-c prace ba-
dawcze nad tematyk- gromadzenia zasobów historycznych przez organizacje 
pozarz-dowe. 

Zainteresowania nieformalnymi dzia,aniami zwi-zanymi z.gromadzeniem 
materialnego dziedzictwa naturalnie przejawiaj- organizacje pozarz-dowe. 
Warszawskie prywatne kolekcje fotograficzne spisuje Fundacja „Archeologia 
Fotografii”. Pozainstytucjonalnymi muzeami i.udost!pnianymi kolekcjami 
prywatnymi zajmuje si! mi!dzy innymi Stowarzyszenie Antropologiczne 
Archipelagi Kultury oraz Fundacja Ari Ari – badaj-c je i.tworz-c baz! danych. 

Nieformalne dzia,ania oko,ohistoryczne od dawna s- przedmiotem zain-
teresowania za granic-. Poj!ciem powi-zanym z.archiwistyk- spo,eczn-, cho3 
znacznie od niego szerszym, jest u0ywane w.USA okre/lenie public history. 
Zak,ada ono wspóln- prac! spo,ecze1stwa i.wyspecjalizowanych instytucji 
nad odtwarzaniem pami!ci zbiorowej. Jest w.tym zamys, wyj!cia historii 
poza /rodowisko akademickie, za,o0enie, 0e histori- mo0e zajmowa3 si! ka0dy. 
Idea ta uwypukla rol! oddolnych projektów historycznych oraz historyków 
„obywatelskich”, dzia,aj-cych w./rodowiskach lokalnych. Instytucje pami!ci 
mog- inspirowa3 si! oddolnymi ruchami i.odwrotnie – projekty spo,eczne 
powinny czerpa3 z.metodologii nauk historycznych.

Bli0ej archiwistyki spo,ecznej jest community archive – termin stosowany 
w.Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii. Brytyjczycy podj!li dzia,ania ma-
j-ce na celu profesjonalizacj! rozproszonych dot-d archiwów spo,ecznych. 
Stworzono sie3 community archives, umo0liwiaj-c- stowarzyszeniom, wspól-
notom lokalnym, oddolnym projektom prezentowanie zbiorów na wspólnym 
portalu internetowym. Inicjatorzy – Community Archives and Heritage Group 
– zapraszaj- wszystkie podmioty, które uwa0aj- siebie za przedsi!wzi!cie 
z.obszaru archiwistyki spo,ecznej.
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Temat archiwów spo,ecznych jest interesuj-cy nie tylko pod k-tem ar-
chiwistycznym, ale równie0 socjologicznym. Zbiory archiwalne s- przecie0 
tak samo wa0ne jak powsta,y wokó, nich ruch spo,eczny. Warto zastanowi3 
si! jaki jest impuls do powstania archiwów; jaki by, kiedy/, a.jaki jest dzi/, 
kto odwiedza te instytucje, jakie jest ich otoczenie, w.jaki sposób budowana 
jest pami!3 zbiorowa, czy istnieje i.jaka jest polityka historyczna AS-ów. 
Odpowiedzi na te pytania dopiero przed nami... Tegoroczne prace nad pro-
jektem „Archiwa spo,eczne w.Polsce“ to pocz-tek pracy. Niniejsza publikacja 
jest jej otwarciem, a.nie zamkni!ciem. Temat AS-ów ,atwiej bada3 i.doku-
mentowa3, gdy zaistnieje szeroka baza danych tych instytucji. 

Apelujemy do wszystkich, którzy posiadaj$ informacje o%archiwach 
spo"ecznych o%podzielenie si# z%nami t$ wiedz$ – za po&rednictwem 
strony internetowej www.archiwa.org lub poprzez kontakt z%Fundacj$ 
O&rodka KARTA. Stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne b$d( inne 
organizacje gromadz$ce &wiadectwa historyczne zach#camy do poin-
formowania nas o%swojej dzia"alno&ci i%tym samym do"$czenia do sieci 
archiwów spo"ecznych.

"#$#%&'(# &)*$#+ – historyczka, archiwistka, koordynatorka progra-
mu O/rodka KARTA „Archiwa spo,eczne w.Polsce”, pracuje równie0 przy 
projekcie „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”.
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Cz!/3 zasobu 
narodowego
45#6'75#4  7$*8()#"

Zachodz-ce w.Polsce przeobra0enia prowadz- do stopniowego ograniczania 
kompetencji pa1stwa i.niemal0e eliminowania w,asno/ci pa1stwowej cho3-
by ze sfery 0ycia gospodarczego. Archiwa Pa1stwowe tym samym dzia,aj- 
na zaw!0aj-cym si! wycinku 0ycia politycznego, spo,ecznego, kulturalnego 
i.gospodarczego. Wzrasta bowiem znaczenie czynników spo,ecznych i.aktyw-
no/ci osób fizycznych, nadaj-cych coraz wyra2niej ton 0yciu publicznemu. 
Wa0ne zatem dla archiwistyki polskiej po roku 1989 s- sprawy zwi-zane 
z.funkcjonowaniem ca,ego narodowego zasobu archiwalnego, którego cz!/ci- 
s- archiwa spo,eczne. 

Wprowadzenie w.Polsce tej instytucji prawnej nast-pi,o na mocy obowi--
zuj-cej obecnie ustawy archiwalnej z.1983 roku. Wcze/niej pa1stwo przypisa,o 
sobie prawo do dysponowania ca,ym dziedzictwem kulturalnym, co w.od-
niesieniu do w,asno/ci prywatnej oznacza,o z,amanie zasady uznawanej za 
podstaw! ,adu spo,ecznego. 

Dzisiaj nie ulega ju0 w-tpliwo/ci, 0e niepa1stwowy zasób archiwal-
ny, jako mienie prywatne, nie powinien podlega3 w,adzom pa1stwowym. 
Równocze/nie powstaje pytanie, czy ten uprzywilejowany status, którym 
cieszy si! wszelka w,asno/3 prywatna, oznacza3 mo0e ca,kowity brak ograni-
cze1 w.dysponowaniu dokumentacj- instytucji publicznych i.osób fizycznych.

W.okresie powojennym ukszta,towa, si! pa1stwowy zasób archiwal-
ny obejmuj-cy, poza zbiorami instytucji wyznaniowych, ca,okszta,t wy-
twarzanych w. 0yciu publicznym materia,ów archiwalnych. Przyj!cie  
14 lipca 1983 przez Sejm PRL Ustawy o!narodowym zasobie archiwalnym i!o ar-
chiwach wprowadzi,o wa0ne zmiany, g,ównie dzi!ki zastosowaniu instytucji 
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prawnej narodowego zasobu archiwalnego, dziel-cego si! na zasób pa1stwo-
wy i.niepa1stwowy, w.którym rozró0nia si! z.kolei zasób ewidencjonowany 
i.nieewidencjonowany. 

Wspomniana ustawa, szczególnie je0eli patrze3 na ni- z.perspektywy ów-
czesnej Polski, winna by3 uznana za szczególny akt prawny, jakby przecz-cy 
otoczeniu, w.którym mia,a obowi-zywa3. Legalizuj-c bowiem dotychczasowe 
zabory w.dziedzinie zbiorów archiwalnych, wprowadza,a znaczne ogranicze-
nie wszechmocy pa1stwa w.tej dziedzinie.

Niezale0nie od motywów podj!cia tej regulacji prawnej, stwierdzi3 mo0-
na, 0e spe,nia ona standardy pa1stwa demokratycznego. Znajduje to te0 
potwierdzenie w.sytuacji archiwów w.Unii Europejskiej. Problematyce tej 
zosta,a po/wi!cona cz!/3 ostatniego raportu o.archiwach w.UE, opublikowa-
nego w.2005 roku. Podstawowe znaczenie ma w.nim konstatacja, 0e archiwa 
prywatne – je/li s- dost!pne do bada1 publicznych – odgrywaj- wa0n- rol! 
w.uzupe,nianiu, potwierdzaniu, a.cz!sto podwa0aniu 2róde, oficjalnych, 
przechowywanych w.zbiorach pa1stwowych. W.wielu krajach sta,y si! one 
istotn- cz!/ci- dziedzictwa narodowego i.pami!ci zbiorowej. Dlatego w,adze 
pa1stwowe staraj- si! uczestniczy3 w.zapewnieniu ochrony i.dost!pu do 
tych materia,ów.

Formy i.zakres ingerencji pa1stwa w.dzia,anie zbiorów niepa1stwowych s- 
na obszarze UE zró0nicowane. Wyst!puj- systemy administracyjne i.prawne, 
które w.niewielkim stopniu lub w.ogóle nie ingeruj- w.archiwa prywatne. 
W,a/ciciele mog- niszczy3 lub w.inny sposób zbywa3 swoje archiwa. Czasem 
przepisy pozwalaj- pa1stwu na znaczny poziom ingerencji i.kontroli; mo0e 
wtedy wspiera3 finansowo zbiory prywatne za pomoc- regularnych subwencji 
lub na zasadzie indywidualnych dotacji, w.zamian za pewne zobowi-zania, 
na przyk,ad publikacj! 2róde, lub przekazanie informacji o.zasobach i.zasa-
dach korzystania z.nich do krajowego rejestru archiwów. Niekiedy archiwa 
pa1stwowe maj- ustawowy obowi-zek udzielania pomocy w,a/cicielom ar-
chiwów prywatnych o.istotnej warto/ci naukowej. 

Krajowe rejestry i.klasyfikacja archiwów prywatnych prowadzone s- 
w.celu odnotowania ich istnienia, lokalizacji i.charakteru ich zbiorów. Rejestr 
bywa publicznie dost!pnym narz!dziem badawczym, ale mo0e by3 to tylko 
oficjalny, lecz niedost!pny dla obywateli spis. Niekiedy prywatni w,a/ciciele 
archiwów zobowi-zani s- wr!cz do zg,aszania swoich zasobów do krajowych 
rejestrów. Na tej podstawie pa1stwo udziela im pewnych przywilejów lub 
korzy/ci finansowych, a.równocze/nie nak,ada na nie ograniczenia, jak zakaz 
niszczenia czy wywozu materia,ów zarejestrowanych. W.Wielkiej Brytanii 
rejestr stanowi wy,-cznie 2ród,o informacji o.opisywanych archiwach; wpi-
sanie tam zbiorów nie przes-dza o.ich warto/ci historycznej, nie uprawnia 
w,a/ciciela do pomocy finansowej, ale te0 nie ogranicza jego swobody decy-
dowania o.losach zbiorów. 

Raport UE stwierdza, 0e w,adze pa1stwowe powinny dok,ada3 wszelkich 
stara1, by wspiera3 zachowanie i.ochron! archiwów prywatnych za pomoc- 
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dost!pnych /rodków prawnych i.finansowych, a.tak0e poprzez trwa,e kontakty 
z.osobami i.instytucjami, do których takie zasoby nale0-. Wszystkie pa1stwa 
prowadz-ce spisy archiwów zach!cane s- do udost!pniania obywatelom ze-
branych w.nich danych.

W.raporcie, uznanym przez Rad! UE za podstaw! dzia,alno/ci archiwalnej 
na obszarze Unii, sformu,owano propozycje dzia,a1, które traktowa3 nale0y 
jako zalecenia: s,u0by archiwalne powinny wspiera3 dzia,alno/3 archiwów 
niepa1stwowych poprzez doradztwo w.sprawach przechowywania i.udo-
st!pniania zbiorów (standardy, normy, najlepsze praktyki) oraz wspólne 
przedsi!wzi!cia, s,u0-ce opracowywaniu i.popularyzacji zasobów.

Wprowadzaj-c w.polskim ustawodawstwie instytucj! prawn- narodo-
wego zasobu archiwalnego, zagwarantowano integralny charakter polskiego 
dziedzictwa dokumentacyjnego, z.równoczesnym poszanowaniem w,asno/ci 
prywatnej oraz spo,ecze1stwa demokratycznego. Ustanawiaj-c obowi-zek 
ewidencjonowania, przechowywania i.zabezpieczania powstaj-cej dokumen-
tacji, odbieraj-c mo0liwo/3 obrotu materia,ami archiwalnymi wchodz-cymi 
w.sk,ad zasobu nieewidencjonowanego oraz wprowadzaj-c kategoryczny 
zakaz wywozu za granic!, pa1stwo bra,o na siebie równocze/nie okre/lone 
zobowi-zania. Wynika,y one z.instytucji prawnej rejestru zasobu niepa1-
stwowego, do prowadzenia którego pa1stwo by,o zobowi-zane. Pó2niejsza 
rezygnacja z.tych ustale1 ustawy, równoznaczna z.uwolnieniem si! od zobo-
wi-za1 wobec zasobu nieewidencjonowanego, przy równoczesnym zachowa-
niu swych uprawnie1 (jak przejmowanie materia,ów archiwalnych instytucji, 
które przestan- istnie3) zachwia,o logik! ustawy. 

Niemniej w.wyniku rozci-gni!cia na jednostki wytwarzaj-ce niepa1stwo-
wy ewidencjonowany zasób archiwalny przepisów Rozporz-dzenia Ministra 
Kultury z.16 wrze/nia 2002, w.sprawie post!powania z.dokumentacj-, zasad 
i.trybu przekazywania materia,ów do archiwów pa1stwowych, doprowa-
dzono do sytuacji, w.której wytwórców niepa1stwowego ewidencjonowa-
nego zasobu obowi-zywa3 powinny te same regu,y, co wytwórców zasobu 
pa1stwowego.

Tak to wygl-da od strony formalnej. Nie powinno to jednak prowadzi3 do 
sytuacji, w.której powiela3 b!dziemy wobec wytwórców i.przechowawców 
niepa1stwowego zasobu archiwalnego rozwi-zania stosowane w.odniesieniu 
do wytwórców zasobu pa1stwowego. W.pe,ni niezale0n- pozycj! posiada-
j- jak0e wa0ne dla polskiej kultury i.historii archiwa Ko/cio,a katolickie-
go. Tak0e liczne fundacje i.stowarzyszenia, zajmuj-ce si! gromadzeniem 
materia,ów archiwalnych, nie s- sk,onne uzale0nia3 swojej dzia,alno/ci od 
polityki w,adz pa1stwowych. Cz!/3 z.nich natrafia obecnie na problemy 
w.kontynuacji dzia,alno/ci podejmowanej zazwyczaj w.okresie prze,omu lat 
80./90., czego najdobitniejszym przyk,adem jest sytuacja O/rodka KARTA. 
Równie0 kwestie zwi-zane z.przejmowaniem na wieczyste przechowywanie 
materia,ów wytworzonych przez partie polityczne, zwi-zki zawodowe czy 
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niepa1stwowe podmioty gospodarki narodowej s- w.momencie ich likwidacji 
powa0nym problemem.

W.tych warunkach dzia,alno/3 O/rodka KARTA, propaguj-cego ide! ar-
chiwistyki spo,ecznej oraz potrzeb! koordynacji dzia,a1 instytucji i.organi-
zacji pozarz-dowych, przy równoczesnym zagwarantowaniu przez pa1stwo 
wsparcia finansowego dla nich, zas,uguje na wnikliwe rozpatrzenie. Jednak 
by realizacja tych planów by,a mo0liwa, potrzebne jest przeprowadzenie 
zmian w.przepisach prawnych, zwi-zanych z.finansowym wspieraniem 
tego rodzaju inicjatyw. By3 mo0e zasadne b!dzie tu odwo,anie si! do do-
/wiadcze1 innych pa1stw. Wyró0niaj-cym si! przyk,adem jest Kanadyjska 
Rada Archiwów i.realizacja za,o0e1 National Archival Development Program 
(Narodowego Programu Rozwoju Archiwalnego), dzi!ki czemu Library and 
Archives of Canada (po,-czone Archiwum Narodowe i.Biblioteka Narodowa) 
mo0e wszechstronnie wspiera3, w.tym finansowo, dzia,alno/3 wytwórców 
i.przechowawców niepa1stwowego zasobu archiwalnego.

W.Polsce du0e znaczenie ma dzisiaj aktywno/3 przedstawicieli zasobu 
niepa1stwowego, którzy podejmuj-c inicjatyw!, cho3by w.ramach sekcji 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, mogliby przyczynia3 si! do okre/lania 
zasad dzia,alno/ci zwi-zanej z.zarz-dzaniem dokumentacj- i.post!powaniem 
ze swymi materia,ami archiwalnymi. Jest to wa0na przes,anka gwarantuj-ca 
zachowanie niezale0nej wobec pa1stwa pozycji, co w.warunkach demokra-
tycznych powinno by3 rzecz- oczywist-. Instytucje te, uczestnicz-c w.0yciu 
publicznym, wp,ywaj-c na zachodz-ce procesy spo,eczne, polityczne, kultu-
ralne czy gospodarcze i.bior-c udzia, – jak w.przypadku partii politycznych 
– w.rz-dzeniu krajem, winny tak0e trwale przechowywa3 dokumentacyjne 
dowody swojej aktywno/ci i.zapewni3 do nich dost!p. Wspó,praca z.w,adzami 
pa1stwowymi, w.tym z.Archiwami Pa1stwowymi, jest wa0na dla obu stron. 
Nie powinna ona jednak podwa0a3 niezale0nej od czynników pa1stwowych 
pozycji tych instytucji.

45#6'75#4 7$*8()#" – dr hab., profesor Uniwersytetu Miko,aja 
Kopernika w.Toruniu, historyk, archiwista, cz,onek Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich. Autor m.in. monografii Archiwalia polskie 
w!zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda (Warszawa 1997). 
Od.2011 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Pa1stwowych.
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Dekada przed 
archiwistyk- 
spo,eczn-
&9):();4  :+<&#

Poj!cie „archiwistyka spo,eczna” w.zasadzie nie pojawia,o si! w.przestrzeni 
publicznej przez dwa dziesi!ciolecia III Rzeczpospolitej. Nie by, stosowany taki 
termin, bo i.nie uruchomiono tej dziedziny aktywno/ci oddolnej, w.której 
poszczególne ogniwa tworzy,yby ca,o/3. Archiwa spo,eczne bowiem do dzi-
siaj nie by,y powi-zane 0adn- tkank- – jako byty zazwyczaj efemerydalne, 
trwaj-ce wraz z.energi- /rodowiska, które dan- placówk! powo,a,o do 0ycia; 
zatomizowane, bez zwi-zków dwustronnych mi!dzy sob- i.takich, które 
,-czy,yby je wszystkie.

Okre/lanie archiwów mianem spo,ecznych nie by,o oczywisto/ci-. Gdy 
sami zacz!li/my tego terminu szerzej u0ywa3 (legalizuj-c Archiwa KARTY 
w.latach 1990–92), mia, on charakter prekursorski: definiowa, stoj-ce przed 
nami zadanie do wykonania. Z.czasem okaza,o si!, 0e z.poj!ciem tym wi-0e si! 
niebagatelny problem braku regulacji prawnych – szczególnie po poruszaj-cym 
wyobra2ni! ratowaniu archiwum Towarzystwa Przyjació, Pami!tnikarstwa 
(„Karta” 36/2002, Archiwa spo"eczne). Oto zbiory wyspecjalizowanego stowa-
rzyszenia znalaz,y si! dos,ownie w.b,ocie. I.nikt za to nie odpowiada,. Nikt 
nawet nie musia, przeprasza3.

Sprawa TPP, rozgrywaj-ca si! dziesi!3 lat temu, jest dla archiwistyki spo-
,ecznej zasadniczym punktem odniesienia. Dla samej KARTY by,a g,ównym 
bod2cem i.argumentem, powodem, dla którego – mimo nieskuteczno/ci opi-
sanych dalej dzia,a1 – nie zrezygnowali/my w.ci-gu tej dekady z.upominania 
si! o.ca,- dziedzin!. Warto wi!c bli0ej przedstawi3 tamte wydarzenia.

Ze zbiorami Towarzystwa Przyjació, Pami!tnikarstwa mieli/my w.KARCIE 
do czynienia ju0 w.latach 90. Co krok okazywa,y si! nam potrzebne dzienniki 
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czy wspomnienia z.Peerelu. I.coraz trudniej by,o je wydoby3 z.popadaj-cego 
w.ruin! pa,acu w.Rudnie pod Warszaw-, siedziby TPP. Pa,ac, dzier0awiony 
przez Towarzystwo, nigdy nie by, przystosowany do przechowywania i.udo-
st!pniania zbiorów, a.z czasem zamieni, si! wprost w.karykatur! miejsca na 
archiwum. Gdy w.1997 roku wypo0yczyli/my stamt-d kilkadziesi-t wspo-
mnie1, musieli/my je, po otrzepaniu z.kurzu i.mysich bobków, wietrzy3 przez 
wiele dni – ju0 wtedy by,y materia,em toksycznym.

Wielokrotnie apelowa,em do w,adz TPP, by zabezpieczy,y swoje zbiory. 
Samo Towarzystwo szacowa,o, 0e obejmuj- one 200 tysi!cy indywidualnych 
zapisów (g,ównie plonów tematycznych konkursów na dzienniki czy wspo-
mnienia, organizowanych w.powojennej Polsce) – co stanowi,o najwi!ksz- 
tego typu polskoj!zyczn- kolekcj!. Przedstawiciele pa1stwowej s,u0by archi-
walnej deklarowali pomoc Towarzystwu w.opiece nad zbiorem. TPP.wszyst-
kim odmówi,o.

Pod koniec 1999 roku odmowa ta zyska,a nowy wymiar. Przy kolejnej 
naszej próbie dotarcia do zbiorów okaza,o si!, 0e jest to ju0 niemo0liwe. 
Zrujnowany pa,ac w.Rudnie zosta, sprzedany prywatnemu w,a/cicielowi, 
a.ca,- kolekcj! przeniesiono do nieogrzewanego gara0u w.pa,acowym parku. 
Dost!pu do gara0u nie by,o, pusty teren wokó, niego zamkni!to, pilnowa,y 
go agresywne psy. Nikt z.TPP nie uzna,, i0 jest to sytuacja do natychmiasto-
wej zmiany; przez dwa lata nie zrobiono nic, nawet nie skontaktowano si! 
z.nowymi w,a/cicielami.

Latem 2002 szuka,em w.jednym z.warszawskich wydawnictw orygina,u 
wspomnie1 starego Kaszuby z.Nowych Polaszek, które ukaza,y si! w.la-
tach.70., w.oficjalnej, ocenzurowanej antologii. Przedstawiciel wydawnictwa 
przyzna,, 0e w.trakcie jego dwukrotnych przeprowadzek wszystkie stare 
orygina,y nades,anych tekstów wyrzucono, zapewne tak0e ten, którego szu-
kam. My/l o.tym, 0e kto/ spokojnie wyrzuca na /mieci oryginalne (w tym 
wypadku – jak si! dowiedzia,em od rodziny – jedyny r!kopis) /wiadectwo 
historyczne, nie maj-c przy tym poczucia, 0e dokonuje barbarzy1stwa, zacz!,a 
mnie prze/ladowa3 tak0e w.kontek/cie Rudna: te tysi-ce „Kaszubów” le0-ce 
w.gara0u! To da,o rodzaj przeczucia, 0e trzeba tam pojecha3.

14 wrze/nia 2002 razem z.Piotrem Jakubowskim, ówczesnym dyrektorem 
O/rodka KARTA, pojechali/my do Rudna. To by, pierwszy deszczowy dzie1 po 
kilku tygodniach suszy. Chodzili/my po wsi, pytaj-c o.kogo/, kto by nas wpu/ci, 
na teren pa,acu. W.jednym z.domów odnale2li/my opiekuna terenu. Nawet 
nie musieli/my si! przedstawia3 ani specjalnie namawia3, zachowywa, si! tak, 
jakby na nas czeka,. Otworzy, bram! (psów nie by,o) i.zaprowadzi, pod gara0.

Przed budynkiem, na prowizorycznie roz,o0onych deskach, by,y ustawione 
dwie ogromne pryzmy papieru, przykryte p,achtami folii, po której p,yn!,a 
woda deszczowa.

Okaza,o si!, 0e nastali tu niedawno w,a/ciciele rozpocz!li latem remont 
gara0u. Nie wiedzieli, co to za papiery zalegaj- t! niewykorzystywan- prze-
strze1. Nie wyrzucili ich od razu, gdy0 dostrzegli w/ród nich ksi-0ki, które 
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mog,yby si! przyda3 do biblioteki w.odremontowanym w.przysz,o/ci pa,acu. 
Postanowili opró0ni3 gara0, a.potem przejrze3 wszystko na zewn-trz. Selekcja 
mia,a by3 dokonana za kilka dni, a.potem zb!dne (wszystkie) papiery przewie-
zione do papierni... W,a/ciciele pa,acu wiedzieli, 0e jest jakie/ „towarzystwo” 
zwi-zane z.tym zbiorem, ale nie znali nikogo konkretnie.

Nowi gospodarze ze spokojem przyj!li, 0e mokn-ce papiery s- jednak co/ 
warte i.zadeklarowali nam ich bezwarunkowe przekazanie. W.ci-gu czte-
rech dni uzyskali/my poparcie dyr. Darii Na,!cz, szefowej Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Pa1stwowych (NDAP) dla tej akcji, zgod! Archiwum Akt Nowych 
(AAN) w.Warszawie na przyj!cie zbioru, zorganizowali/my te0 dwie kilku-
tonowe ci!0arówki. 

19 wrze/nia 2002, przy sprzyjaj-cej pogodzie, zespó, O/rodka KARTA (wraz 
z.grup- harcerzy ZHR) za,adowa, wszystkie papiery na ci!0arówki, które za-
wioz,y zbiór do AAN. Gdy samochody ruszy,y do Warszawy, zacz!,a si! ulewa.

Historia zbiorów TPP wymownie pokaza,a, do czego mo0e doprowadzi3 
brak regu, wspó,pracy mi!dzy archiwami spo,ecznymi a.pa1stwow- s,u0b- 
archiwaln-. NDAP nie mia,a mo0liwo/ci zastosowania najmniejszych sankcji 
wobec nieodpowiedzialnej postawy statutowych w,adz Towarzystwa. Osob-, 
która formalnie przekaza,a ocalon- kolekcj! do AAN, jestem ja, szef o/rodka, 
który dokona,... zajazdu na Rudno.

Ju0 wiosn- 2002 podj!li/my z.NDAP i.Ministerstwem Kultury rozmowy na 
temat wspó,pracy mi!dzy ruchem archiwów spo,ecznych (nie maj-cym 0adnej 
reprezentacji) a.strukturami pa1stwa. Resort kultury obieca, ustanowienie 
w.2003 roku Funduszu Archiwów Spo,ecznych, pod warunkiem, 0e patronat 
nad spraw- obejmie NDAP.

Dyrektor Daria Na,!cz popar,a taki zamys,, z.przekonaniem wzmocnio-
nym po akcji w.Rudnie, dzi!ki czemu w.listopadzie 2002 zosta,a ustanowiona 
Rada Archiwów Spo,ecznych, b!d-ca cia,em doradczym Naczelnego Dyrektora, 
a.zarazem form- samoorganizacji rozproszonych dot-d inicjatyw spo,ecz-
nych, które gromadz- dokumentacj! historyczn-. Poza przedstawicielem 
NDAP w.Radzie reprezentowanych by,o 6 fundacji, 2 stowarzyszenia i.jedno 
przedsi!wzi!cie prywatne. 

Rada Archiwów Spo"ecznych (2002–04):
Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa1stwowych, Warszawa)
Dietmar Brehmer (Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i. Przysz,o/3”, 
Katowice)
Tomasz G-sowski (Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg,o/ciowego, 
Kraków)
Zbigniew Gluza (O/rodek KARTA, Warszawa) – przewodnicz$cy Rady
Andrzej Krzysztof Kunert (Archiwum Polski Podziemnej, Warszawa)
Bogdan Lis (Fundacja Centrum „Solidarno/ci”, Gda1sk)
Eugeniusz Misi,o (Archiwum Ukrai1skie, Warszawa)
Janusz Przew,ocki (Zwi-zek Sybiraków – Komisja Historyczna, Warszawa)
Grzegorz So,tysiak (Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Warszawa)
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Dorota Zawacka-Warakecy (Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii 
Krajowej”, Toru1)

G,ównym zadaniem Rady mia,o by3 opracowanie zasad wsparcia ze strony 
pa1stwa dla spo,ecznych archiwów (a nie nadzór nad nimi) oraz stworzenie 
bazy informacyjnej na ich temat, co u,atwi,oby wspó,dzia,anie i.zwi!kszy,o 
dost!pno/3 do zbiorów. Planowane by,y szkolenia, cho3by zwi-zane z.kon-
serwacj- czy komputeryzacj- zasobów archiwalnych.

Wtedy – dziesi!3 lat temu – wydawa,o si!, 0e archiwistyka spo,eczna w.ko1-
cu wejdzie do 0ycia publicznego. Metody organizowania tej archiwistyki i.syste-
mowego wsparcia jej przez pa1stwo zosta,y ustalone, jednak ówczesny minister 
kultury nie dotrzyma, s,owa i.Fundusz Archiwów Spo,ecznych nie ruszy,.

W.kolejnych „Kartach” (36–38) zapowiadali/my na 2003 rok ogólnopolski 
zjazd przedstawicieli archiwów spo,ecznych (w sali Archiwum Akt Dawnych 
w.Warszawie). Odby,o si! jedynie co/ w.rodzaju namiastki zjazdu, a.rok pó2niej 
(„Karta” 43) og,osi,em wycofanie si! O/rodka KARTA z.tej inicjatywy, która 
–.za spraw- niekonsekwencji pa1stwa – przyj!,a posta3 jedynie nominaln-, 
czyli klubu dyskusyjnego bez mo0liwo/ci decyzyjnych.

W.kwietniu 2007 podj-,em raz jeszcze prób! uruchomienia Rady Archiwów 
Spo,ecznych, ustalaj-c to z.ówczesnym szefem NDAP, dyr. S,awomirem 
Radoniem. Po uzgodnieniach z.zainteresowanymi, przedstawi,em reprezenta-
cj! dziesi!ciu /rodowisk: 6 fundacji, 3 stowarzysze1 i.jednego przedsi!wzi!cia 
w.instytucji nauki. 

Planowana (od 2008) Rada Archiwów Spo"ecznych:
Marzena Baum (Stowarzyszenie „Brama Grodzka”, Lublin)
Dietmar Brehmer (Wspólnota Kulturowa „Pojednanie i. Przysz,o/3”, 
Katowice)
Krzysztof Czy0ewski (Fundacja „Pogranicze”, Sejny)
Tomasz G-sowski (Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg,o/ciowego, 
Kraków)
Zbigniew Gluza (O/rodek KARTA, Warszawa)
Aleksander Kardy/ (Fundacja „Tygodnika Powszechnego”, Kraków)
Przemys,aw Mi/kiewicz (Stowarzyszenie „Pokolenie”, Katowice)
Inka S,odkowska (Archiwum Partii Politycznych, Warszawa)
Zbigniew Stawrowski (Instytut My/li Józefa Tischnera, Kraków)
Dorota Zawacka-Wakarecy (Archiwum i.Muzeum Pomorskie Armii 
Krajowej oraz Wojskowej S,u0by Polek, Toru1)

Ówczesne kierownictwo NDAP obieca,o poparcie, a.Ministerstwo Kultury 
– odpowiedni fundusz od stycznia 2008, ale i.tym razem do niczego nie do-
sz,o. Nieco pó2niej, w.grudniu 2010, sformu,owali/my na zamówienie jednej 
z.agend resortu raport Archiwistyka spo"eczna w!Polsce – obecny stan wiedzy 
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i!proponowane rozwi$zanie instytucjonalne, ale zawarte w.nim propozycje nie 
zosta,y poparte „z braku /rodków”.

Sprawa wróci,a w.lutym 2012. W.nast!pstwie finansowego za,amania si! 
O/rodka („Karta” 70, Czy KARTA utonie?) przedstawiciele pa1stwa obiecali 
nam wsparcie bardziej systemowe – tak, by/my nie tylko sami mogli prze-
trwa3 z.naszymi archiwami, ale te0 by/my podj!li regularn- prac! na rzecz 
ca,ej dziedziny archiwistyki spo,ecznej. Tak to zapowiedzia, minister kultury 
Bogdan Zdrojewski, tak- te0 ostatecznie decyzj- – niezale0n- od obietnicy 
ministra – zako1czy,a si! inicjatywa Senatu przyznania archiwistyce spo-
,ecznej /rodków z.rezerwy bud0etowej.

Senatorowie wsparli nasze og,aszane publicznie postulaty, formu,uj-c po-
prawk! do bud0etu pa1stwa („za” g,osowa, ca,y Senat, ca,a Komisja Sejmowa, 
potem Sejm) – uchwa,a bud0etowa Parlamentu na rok 2012 po raz pierwszy 
wprowadzi,a dziedzin! archiwistyki spo,ecznej w.obszar praktycznego zain-
teresowania pa1stwa. Pierwszy raz poj!cie „archiwistyki spo,ecznej” pojawi,o 
si! w.dokumencie pa1stwowym. Stan!li/my wobec szansy elementarnej 
profesjonalizacji ca,ej tej cz!/ci archiwistyki jako odr!bnej dziedziny aktyw-
no/ci publicznej.

W.2012 roku, gdyby nie obiecana pomoc pa1stwa, musia,oby doj/3 do li-
kwidacji Fundacji O/rodka KARTA – zbiory (o du0ej warto/ci materialnej, lecz 
niesprzedawalne) przej-,by z.pewno/ci- resort kultury i.przekaza, – zgodnie 
z.naszym statutem (w wypadku zako1czenia dzia,alno/ci) – do Archiwum 
Akt Nowych. Zasoby nadal przechowywane by,yby wieczy/cie, lecz musia-
,yby „zamrze3” – nieuzupe,niane ani nieweryfikowane w.codziennej pracy, 
a.te0 – nieudost!pniane tak szeroko, jak to robimy w.O/rodku. Póki trwamy, 
nasze archiwa „0yj-”. 

Upadek archiwum KARTY dowodzi,by, 0e archiwistyka spo,eczna nie ma 
w.Polsce racji bytu, a.zarazem – 0e ta szczególna dziedzina aktywno/ci oby-
watelskiej, sprawdzaj-ca w.pewnym stopniu „uspo,ecznienie” spo,ecze1stwa, 
jest systemowo skazana na pora0k!. Ostatnie miesi-ce 2012 roku rozstrzygn!,y 
– dzi!ki spe,nieniu obietnic – nie tylko o.naszym ocaleniu, ale te0 zdaj- si! 
przes-dza3 o.trwa,o/ci podstaw ca,ej tej uspo,ecznionej dziedziny. Gotowo/3 
jej regularnego wspierania zapowiada i.kierownictwo Ministerstwa Kultury 
i.Dziedzictwa Narodowego, i.NDAP.

W.Polsce jest du0a potencja oddolnego dokumentowania historii. Przez ostat-
nie dziesi!3 lat by,em jednak przekonany, 0e w.kraju rozpraszamy i.niweczymy 
znacz-c- energi! spo,eczn- dla tej sprawy. W.takiej pracy bardzo trudno utrzy-
mywa3 si! d,ugotrwale na obrze0ach 0ycia publicznego, a.archiwa spo,eczne s- 
na jego marginesie. Zarazem im d,u0ej trwaj-, tym wi!ksze jest ich znaczenie. 
Chcemy, by poczu,y sw- si,! w.ogólnopolskiej sieci – jako sk,adowe niegasn-cego 
ruchu spo,ecznego. Wierzymy, 0e tym razem sie3 zaistnieje na trwa,e.

&9):();4 :+<&# – prezes O/rodka KARTA. Inicjator i szef podziemnej 
„Karty” (od 1982 roku) i niezale0nego Archiwum Wschodniego (od 1987). 
Redaktor naczelny kwartalnika „Karta” i wydawnictwa KARTY.
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Archiwistyka 
spo,eczna 
w.Archiwum 
Akt Nowych
=#%)<7&  >+?&#"

Archiwum Akt Nowych (AAN) to centralne archiwum Pa1stwa Polskiego 
za,o0one w.1919 r. przez Naczelnika Pa1stwa Józefa Pi,sudskiego. Jedn- z.ról, 
jakie nak,ada na AAN pa1stwo, jest przejmowanie i.zabezpieczanie, a.w na-
st!pnych krokach katalogowanie i.udost!pnianie archiwów osób prywatnych 
lub organizacji spo,ecznych – zbiorów przekazanych przez darczy1ców oraz 
z.jakichkolwiek przyczyn zagro0onych. 

Ju0 przed II wojn- /wiatow- do zada1 AAN, obok opieki nad dokumentacj- 
jednostek administracji rz-dowej, nale0a,o zabezpieczenie archiwów organi-
zacji spo,ecznych. Tak0e po wojnie ten fragment dzia,alno/ci stale towarzy-
szy, pracy AAN, zw,aszcza, 0e dekret o.archiwach pa1stwowych z.1951 r. do 
pa1stwowego zasobu archiwalnego zaliczy, równie0 archiwalia organizacji 
spo,ecznych i.politycznych. W.strukturze AAN w.roku 1952 odpowiedzialny za 
ten sektor dzia,alno/ci by, najpierw Oddzia, II, zajmuj-cy si! aktami gospodar-
czymi oraz spu/ciznami dzia,aczy politycznych i.spo,ecznych. Nast!pnie nad 
dokumentacj- centralnych organizacji spo,ecznych i.zawodowych pracowa, 
w.latach 70. XX w. Oddzia, IV. 

Szczególne zdynamizowanie procesu zwi-zanego z.zabezpieczaniem do-
kumentacji 0ycia spo,ecznego wi-0e si! z.powstaniem w.drugiej po,owie lat 
90..XX w. w.ramach AAN – Archiwum Czynu Niepodleg,o/ciowego i.Archiwum 
Polonii. G,ównym pomys,odawc- by, ówczesny Naczelny Dyrektor Archiwów 
Pa1stwowych, prof. Jerzy Skowronek. Potrzeba powo,ania takich oddzia-
,ów w.g,ównym archiwum z.dokumentacj- dziejów najnowszych wynika,o 
szczególnie z.potrzeby zabezpieczenia archiwaliów, które przez kilkadzie-
si-t lat rz-dów komunistycznych pozostawa,y w.du0ej cz!/ci poza zasobem 



24

pa1stwowym. Pami!tajmy równie0, 0e stopie1 zaufania spo,ecznego /rodo-
wisk niepodleg,o/ciowych do pa1stwowej s,u0by archiwalnej w.odniesieniu 
do dokumentowania tragicznych fragmentów z.najnowszej historii Polski 
pozostawa, niewielki jeszcze w.pierwszych latach istnienia III Rzeczpospolitej. 
Szereg zarówno osób prywatnych, jak i.organizacji oraz stowarzysze1 doku-
mentuj-cych walk! o.niepodleg,o/3 w.okresie PRL deponowa,o swoje zbio-
ry archiwalne w.instytucjach zaufania publicznego, jakimi by,y w.tamtym 
czasie m.in. Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy inne ar-
chiwa podleg,e instytucjom ko/cielnym. Cz!/3 zbiorów trafi,a równie0 do 
instytucji naukowych, jak Polska Akademia Nauk czy niektóre biblioteki 
uniwersyteckie. G,ówna jednak cz!/3 archiwaliów pozostawa,a nadal w.do-
mowym zaciszu, które dzia,aczom politycznym wielokrotnie prze/ladowanym 
w.okresie PRL czy 0o,nierzom niepodleg,o/ciowego podziemia wydawa,o si! 
najbezpieczniejszym miejscem. Nios,o to jednak ze sob- szereg zagro0e1 dla 
samych dokumentów, które wraz z.odchodzeniem pokolenia wojennego, coraz 
cz!/ciej by,y wyrzucane i.niszczone. W.taki sposób bezpowrotnemu zniszcze-
niu uleg,y takie zbiory jak na przyk,ad archiwum Stronnictwa Narodowego, 
z.kilku tysi-cami oryginalnych dokumentów z.czasów II wojny /wiatowej, 
czy te0 powsta1cze archiwum walcz-cego w.murach Zamku Królewskiego 
w.Warszawie batalionu „Dzik”, które w,a/nie w.po,owie lat 90. wnuczka jed-
nego z.oficerów oddzia,u bezmy/lnie zniszczy,a. Takie sytuacje dotyczy,y nie-
kiedy zbiorów stowarzysze1 pr!0nie przez jaki/ czas dzia,aj-cych w.czasach 
nam wspó,czesnych. Tu za przyk,ad mog- s,u0y3 z.kolei zbiory Towarzystwa 
Przyjació, Pami!tnikarstwa, które zgromadzi,o w.latach 60–70. olbrzymi 
zbiór wspomnie1 i.pami!tników. To archiwum zosta,o porzucone w.latach 
90. w.zrujnowanych zabudowaniach gospodarczych w.jednej z.mazowieckich 
wsi. Dzi!ki wysi,kowi pracowników O/rodka KARTA zbiór ocala, i.zdepono-
wany zosta, w.Archiwum Akt Nowych. Takich przypadków w.ca,ej Polsce, 
jak i.poza granicami kraju, mo0na nadal spotka3 wi!cej. 

Od momentu rozpocz!cia dzia,alno/ci Archiwum Czynu Niepodleg,o/ciowego 
zacz!,y nap,ywa3 kolejne zbiory archiwalne, co by,o wynikiem nawi-zania 
wspó,pracy z.organizacjami skupiaj-cymi /wiadków historii – by,ych dzia-
,aczy politycznych i.0o,nierzy. W.ci-gu kilkunastu lat pracy uda,o si! zebra3 
olbrzymi zbiór archiwaliów spo,ecznych, który bywa bardzo istotny dla opisu 
szeregu segmentów historii XX w. W.okresie 2002–2012 zgromadzili/my ponad 
29.900 jednostek archiwalnych, obejmuj-cych 546 metry bie0-ce. Du0- grup! 
stanowi- archiwa wy0szych oficerów i.funkcyjnych Armii Krajowej, w.tym 
przyk,adowo dowódcy Kedywu Komendy G,ównej Armii Krajowej p,k. Jana 
Mazurkiewicza ps. Rados,aw czy arcyciekawe archiwum Szefa kontrwywia-
du Oddzia,u II Komendy G,ównej Armii Krajowej Bernarda Zakrzewskiego 
ps. Oskar i.jego 0ony Haliny Zakrzewskiej ps. Beda, równie0 s,u0-cej w.wy-
wiadzie. Wielu spo/ród ni0szych funkcj- 0o,nierzy AK gromadzi,o po woj-
nie archiwalia maj-ce du0- warto/3 historyczn-. Cz!/3 z.nich przekaza,a do 
AAN swoje zbiory osobi/cie, jednak w.zdecydowanej wi!kszo/ci przypadków 
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zbiory te, odnalezione przez pracowników AAN, przekaza,y rodziny lub wspó,-
pracownicy. Warto/ciowe archiwalia znalaz,y si! w.zbiorach gromadzonych 
przez historyków, m.in. w.obszernym ponad 10-metrowym archiwum prof. 
Tomasza Strzembosza, w.zbiorach Józefa Rella (Okr!g Radomsko-Kielecki 
AK) czy Zygmunta Mali1skiego (Miecz i.P,ug). Ciekawe dokumenty znajduj- 
si! równie0 w/ród archiwaliów gromadzonych przez osoby zawodowo zaan-
ga0owane w.konkretn- tematyk!. Dotyczy to szczególnie licznych dzia,aczy 
politycznych i.zwi-zkowych, ale równie0 pracowników innych organizacji. 
Tutaj mo0na wymieni3 m.in. pracownic! Biura Informacji PCK, która ukry,a 
i.zachowa,a archiwum z.listami ekshumacyjnymi z.Katynia.

W.ramach dzia,alno/ci Oddzia,u Archiwów Spo,ecznych AAN nawi-zali/my 
wieloletni- wspó,prac! z.szeregiem organizacji spo,ecznych, które posiada,y 
lub te0 posiadaj- archiwa o.szczególnie istotnym walorze historycznym. S- 
to cz!sto struktury o.charakterze ogólnopolskim, maj-ce szeroko rozbudo-
wan- organizacj! wewn!trzn-. Takim przyk,adem jest Zwi-zek Powsta1ców 
Warszawskich (akta kilkudziesi!ciu /rodowisk powsta1czych z.Warszawy 
i.terenu ca,ej Polski), @wiatowy Zwi-zek Ao,nierzy Armii Krajowej (w samej 
Warszawie 70 /rodowisk oddzia,ów podziemnych z.ca,ej Polski, do tego struktu-
ry terenowe) czy Zarz-d Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarno/3”. Szereg zbiorów 
znajduj-cych si! w.zasobie AAN, a.pozyskanych w.akcji gromadzenia szeroko 
poj!tych archiwów spo,ecznych, wyst!puje w.zasobie archiwum pod nazwami 
organizacyjnymi, cho3 de facto ich zgromadzenie jest zas,ug- jednej osoby 
lub grupy osób szczególnie zwracaj-cych uwag! na zachowanie archiwaliów.

Wraz z.rozwojem dzia,alno/ci Archiwum Czynu Niepodleg,o/ciowego roz-
wija, si! zasób Archiwum Polonii, do którego w.ci-gu kilkunastu lat uda,o 
si! sprowadzi3 z.ca,ego /wiata szereg zbiorów archiwalnych. Nie by,oby to 
mo0liwe bez prowadzenia akcji informacyjnej, bez szeregu spotka1 z.repre-
zentantami poszczególnych organizacji i./rodowisk. Najwi!cej archiwaliów 
sprowadzili/my do AAN z.terenu Europy, tj. 404 metrów bie0-cych, 7750 jed-
nostek archiwalnych, nast!pnie Ameryki Pó,nocnej – 34,78 metra bie0-cego, 
2225 jednostek archiwalnych, kolejno Ameryki Po,udniowej – 4,30 metra 
bie0-cego, 236 jednostek archiwalnych i.Australii – 0,12 metra bie0-cego, 
7.jednostek archiwalnych. 

Przejmowane do zasobu AAN archiwa s- wykorzystywane do opracowania 
publikacji 2ród,owych. Dotychczas opublikowali/my m.in.: %o"nierze Powstania 
Warszawskiego w!Archiwum Romualda &reniawa-Szypiowskiego, Wspomnienia 
Szefa Wywiadu Okr'gu Warszawskiego ZWZ-AK Henryka Troja1czyka, 
Dokumenty Zgrupowania „Tunguz”, Powsta#czy Tryptyk Zbigniewa Blichewicza. 
Równie0 na stronie internetowej prezentujemy wybrane dokumenty, fotogra-
fie i.nagrania pochodz-ce z.przej!tych archiwów osób prywatnych i.organizacji 
spo,ecznych. Cz!/3 z.nich umieszczona jest wymiennie na wspó,pracuj-cych 
z.AAN portalach tematycznych, m.in. Stanis,awa Jankowskiego ps. Agaton, 
Gimnazjum i.Liceum im. Batalionu „Parasol” w.Warszawie, Stowarzyszenia 
„Jaworzniaków”, VII Obwodu AK „Obro0a”. 
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Oczywi/cie zgromadzenie tak du0ej ilo/ci zbiorów archiwalnych, szczegól-
nie spoza granic Polski, nie by,oby mo0liwe bez pomocy Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Pa1stwowych, Ministerstwa Kultury i.Dziedzictwa Narodowego 
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które finansowa,y i.u,atwia,y trans-
port archiwaliów, kontakt z.darczy1cami oraz za,atwianie formalno/ci przy 
ekspedycji dokumentów do AAN.

=#%)<7& >+?&#" – historyk, archiwista, absolwent Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Wroc,awskiego. Kierownik Oddzia,u 
V.Archiwów Spo,ecznych Archiwum Akt Nowych w.Warszawie. 
Redaktor serii wydawniczej „Z Archiwum Czynu Niepodleg,o/ciowego”.
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Archiwa O/rodka 
KARTA
&9):();4  :+<&#

O/rodek KARTA prowadzi najwi!ksze w.Polsce archiwum spo,eczne tworzone 
z.zamiarem dokumentowania historii najnowszej: 1,4 tysi-ca metrów bie-
0-cych zbiorów archiwalnych i.bibliotecznych, 180 tysi!cy zdj!3 (Archiwum 
Fotografii) i.ponad 5 tysi!cy nagra1 d2wi!kowych (Archiwum Historii 
Mówionej – wspólne z.Domem Spotka1 z.Histori-). Stanowi to kolekcj!, któ-
r- mo0na uzna3 za punkt odniesienia dla archiwistyki spo,ecznej. Zbiór ma 
charakter ogólnopolski – dotyczy kraju w.granicach przed- i.powojennych.

Na dokumentowe zbiory archiwalne sk,adaj- si! dzisiaj w.O/rodku przede 
wszystkim: Archiwum Wschodnie (1901–56) – obejmuj-ce histori! odzyski-
wania niepodleg,o/ci, II RP, II wojn! i.stalinizm; Archiwum Opozycji (1956–90) 
– zajmuj-ce si! niezale0nym 0yciem spo,ecznym w.Peerelu oraz archiwum 
„Historii Bliskiej” (1901–2000) – obejmuj-ce /wiadectwa z.obszaru ca,ej Polski 
w.wymiarze historii lokalnej. Sposób powstawania tych zbiorów mo0e by3 
ilustracj- mechanizmów charakterystycznych dla archiwistyki spo,ecznej.

Od pocz-tku tworzenia zasobów KARTY nie pojawia,y si! 0adne impulsy 
zewn!trzne –kolejne przedsi!wzi!cia by,y w,asn- inicjatyw- cz,onków zespo-
,u. Archiwum powstawa,o jako nasze grupowe odczucie woli spo,ecze1stwa. 
Potwierdzi,o to potem wiele ró0nych /rodowisk spo,ecznych, a.tak0e tysi-ce 
pojedynczych osób, które postanowi,y przekaza3 nam swoje prywatne zbiory. 
Podstawowa cz!/3 zasobu zosta,a stworzona z.darowizn, przyjmowanych 
w.ca,o/ci, bez selekcji wst!pnej; dopiero przy opracowaniu kolekcje s- dro-
biazgowo analizowane. 

Ju0 chwil! po powstaniu podziemnej „Karty” (4 stycznia 1982), w.pierw-
szych latach stanu wojennego, do coraz wi!kszej, nie2le ukrytej biblioteki 
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druków podziemnych, któr- wtedy dysponowali/my, dok,adali/my ró0ne 
/wiadectwa, traktowane wówczas jako materia, redakcyjny. Du0o pó2niej 
okaza,o si!, 0e zak,adali/my (na rzecz obecnego Archiwum Opozycji) pierwsz- 
/rodowiskow- kolekcj! tego czasu – zasób „Karty”.

Nasza systematyczno/3 w.gromadzeniu zbiorów zacz!,a si! dopiero wraz 
z.rozruchem Archiwum Wschodniego – jako ogólnopolskiego ruchu spo,ecz-
nego. W.pierwszych dniach listopada 1987 w.Warszawie ukonstytuowany 
zosta, Spo,eczny Komitet Archiwum Wschodniego. Pod zaproponowan- przeze 
mnie i.mimo zastrze0e1 przyj!t- nazw- „Archiwum Wschodnie” mia, si! kry3 
zbiór archiwalny dotycz-cy losów obywateli polskich w.ZSRR i.pod okupacj- 
sowieck-, historii Kresów Wschodnich II RP oraz podziemia zbrojnego w.Polsce 
powojennej (jako kontynuacji „naporu ze Wschodu”). Archiwum mia,o zbiera3: 
wspomnienia, relacje, dokumenty, zdj!cia, mapy – wszystko, co jest w.pami!ci 
lub przechowane zosta,o przez /wiadków i.ich rodziny.

Ka0da niemal z.serii rozmów, które przeprowadza,em zanim zebra, si! 
Komitet, mia,a w.sobie odrobin! podnios,o/ci: przez czterdzie/ci lat trwa,a 
w.tej sprawie w.Polsce prawie kompletna cisza, czas, by jako/ zasadniczo j- 
prze,ama3… Od pocz-tku pojawia, si! – chyba ze wzgl!dów mobilizacyjnych 
– wyra2ny termin: mamy pi!3 lat, najwy0ej pi!3, potem nie b!dzie /wiadków, 
którzy mogliby dzieli3 si! swoj- pami!ci-... Komitet za,o0y,y osoby reprezen-
tuj-ce siedem niezale0nych instytucji-/rodowisk: Instytut Europy Wschodniej, 
grup! akowców-,agierników skupionych wokó, Wies,awa Krasnod!bskiego, 
Obywatelski Komitet Poszukiwa1 Mieszka1ców Suwalszczyzny Zaginionych 
w.Lipcu 1945, Wydawnictwo „Spotkania”, Wydawnictwo Spo,eczne „KOS”, 
Wydawnictwo „Przed/wit” oraz „Kart!”. W.tym gronie spotkali/my si! raz, ale 
to wystarczy,o, by Archiwum Wschodnie zainaugurowa,o prace na zasadzie 
„szerokiego akcesu spo,ecznego”. Potem by,o tym naprawd!. 

Archiwum Wschodnie sta,o si! federacj- pojedynczych osób, które nie re-
prezentowa,y swoich pierwotnych /rodowisk. Tworzy,o si! /rodowisko nowe, 
którego cele formu,owane by,y niemal od zera, bez ogl-dania si! na intencje 
instytucji-za,o0ycieli. Po dwóch miesi-cach pracowa,o ju0 kilkadziesi-t osób. 
Szybko rozszerza,a si! grupa warszawska, ale te0, od grudnia 1987, zacz!,y 
powstawa3 Oddzia,y Archiwum w.innych miastach – we Wroc,awiu, Lublinie, 
Poznaniu, Bia,ymstoku… Po roku tych filii by,o ju0 dwana/cie.

Zak,adali/my, 0e b!dzie to ruch spo,eczny, pospolite ruszenie – wyrasta,o 
ono z.naszych do/wiadcze1 i.z czasem stanowi,o publiczne potwierdzenie 
intuicji „Karty”. Niemniej rodzi,o si! przedsi!wzi!cie odr!bne, nie firmowane 
przez redakcj!. Buduj-c struktur! Archiwum w.g,ównych miastach Polski, od-
wo,a,em si! do dawnego /rodowiska teatru alternatywnego, tworz-cego g!st-, 
ogólnopolsk- sie3 – te wi!zi zadzia,a,y. Je2dzi,em do poszczególnych miast, 
zaczynaj-c tam rozmowy od osób z.bliskich grup scenicznych – je/li same nie 
podj!,y tej pracy, kierowa,y do zaufanych osób. W.0adnym z.miast nie zosta,em 
z.niczym. Do/3 szybko we wszystkich miejscach zacz!,y si! do,-cza3 nowe osoby 
i.to z.regu,y bez warunków wst!pnych, deklaruj-c bezinteresown- aktywno/3.
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Pocz-tkowo tworz-cy si! zespó, nagrywa, w.zasadzie wszystkich, którzy 
si! zgodzili. Tych, zreszt-, by,o niewielu. Z.trudem dowiadywali/my si!, kto 
jest kim ze Wschodu, potem zaczyna,o si! wypraszanie zgody na nagranie. 
Wielu si! ba,o, prosili, by/my dali spokój, 0e nie chc- do tego wraca3; a.naj-
wa0niejsze: bo i.tak nie mo0na ju0 zapisa3 tamtej przesz,o/ci.

Nagrania by,y robione wed,ug dwóch równoleg,ych, rywalizuj-cych z.sob- 
koncepcji. Pierwsza, „historyków”, mia,a charakter detaliczny. Sformu,owane 
zosta,y, po wielu konsultacjach, 23 rozbudowane pytania, na które odpowiada3 
mieli /wiadkowie. Uzasadnia,o tak- formu,! przekonanie, 0e ka0dy szczegó, 
jest wa0ny, a./wiadek mo0e nie zna3 jego wagi, wi!c nale0y dopytywa3. Szybko 
si! jednak okaza,o, 0e na precyzyjne pytania uzyskuje si! zazwyczaj bardzo 
skrótowe, zdawkowe odpowiedzi, a./wiadkowie maj- nieustanne poczucie, 
0e – skoro nie pami!taj- szczegó,ów – s- nie na miar! historycznego zadania.

Druga, „radiowców”, zak,ada,a, 0e /wiadek ma opowiada3 ca,e swoje 0ycie 
niemal po dzie1 dzisiejszy, wed,ug w,asnego rytmu, jak najrzadziej korygo-
wanego pytaniami – tak, by nie zaburzy3 jego naturalnej opowie/ci, a.te0 by 
nie psu3 nagrania, którego emocjonalna strona ma wielkie znaczenie. I.ta me-
toda mia,a mankamenty – /wiadkowie niekorygowani przez nagrywaj-cych 
mówili z.przej!ciem, ale bardzo ogólnikowo, a.cz!sto niezbyt wiarygodnie. 
Analiza gotowych relacji – w.miar! rozszerzania si! grupy nagrywaj-cych, 
a.tak0e wzrastaj-cej liczby powsta,ych tak /wiadectw – stawa,a si! coraz 
wi!kszym problemem. Z.czasem zacz!li/my rozumie3, 0e nie ilo/3 nagra1, 
lecz warto/3 historyczna relacji rozstrzyga o.sensie takiego wysi,ku.

Powstawa, zbiór relacji, ale te0 wspomnie1, map, fotografii… Ludzie prze-
kazywali ocalone przez siebie /lady „wschodniej” przesz,o/ci. Pocz-tkowo 
trafia,o to do ró0nych nieznanych S,u0bie Bezpiecze1stwa mieszka1. Nigdzie, 
w.0adnym z.miast, gdzie prac! podj!,y oddzia,y Archiwum Wschodniego, 
nie zak,adali/my „centralnego” zbioru, boj-c si! jakiej/ akcji ze strony SB. 
Prowadz-c Archiwum, wiedzia,em, kto w.danym mie/cie odpowiada za 
przechowywanie zbiorów, ale nie – gdzie si! one znajduj-. Gdy potem nad-
szed, czas legalizacji, okaza,o si!, 0e prawie wsz!dzie zbiory wyjmowane s-… 
z.tapczanów. Rodzi,o si! w.nas coraz silniejsze marzenie, aby to jednak by,o 
prawdziwe archiwum, 0eby by, rzetelny katalog, by by, porz-dek. Zbyt ,atwo 
mog,o si! co/ w.tapczanach zawieruszy3.

Po zmianach ustrojowych w.Polsce, po zalegalizowaniu naszych prac, sta,o 
si! oczywiste, 0e konieczne jest scalenie zasobu. Wydawa,o si! wtedy, 0e zbiór 
Archiwum Wschodniego b!dzie tu dominowa, – jako efekt ogólnopolskiego 
przedsi!wzi!cia – wzbogacany systematycznie przez ró0ne osoby i./rodowiska 
(dope,niany jest zreszt- do dzisiaj). Byli/my jednak przekonani, 0e archiwum 
O/rodka musi by3 szersze, 0e konieczne jest te0 uzupe,nienie go o.zbiory 
dotycz-ce historii powojennej.   Te pó2niej okaza,y si! obj!to/ciowo wi!ksze.

Archiwum Wschodnie daje obecnie wnikliwy obraz 0ycia spo,ecznego na 
Kresach Wschodnich II RP, a.tak0e tego, co si! sta,o z.ich mieszka1cami pod 
okupacj- sowieck-, niemieck- i.w Polsce powojennej. Wiele /wiadectw dotyczy 
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równie0 powojennego podziemia zbrojnego. Z.czasem poszerzyli/my formu,! 
tego zbioru, by mog,y do niego trafia3 wszelkie indywidualne /wiadectwa 
z.okresu 1901–56. Z.biegiem naszych prac przymiotnik „Wschodni” przesun-, 
si! znaczeniowo z.historii Polski na histori! Europy. 

W.1991 roku, po przeprowadzeniu – w.dziesi!ciolecie „13 grudnia” – kon-
kursu na dzienniki stanu wojennego, utworzyli/my drug- podstawow- ko-
lekcj!: Archiwum Peerelu (uznawali/my „Peerel” za nazw! kraju, oddaj-c- 
jego charakter lepiej ni0 rozwini!cie skrótu, od którego pochodzi,a; z.czasem, 
z.oporami, wesz,a do 0ycia publicznego). B,!dem okaza,o si! jednak za,o0e-
nie, 0e metodami tego typu, dzi!ki gromadzeniu zapisów przechowywanych 
przez spo,ecze1stwo, da si! odtworzy3 bieg losów pa1stwa komunistycznego. 
W.tym akurat trudno by,o rywalizowa3 ze spu/cizn- archiwistyki pa1stwo-
wej, która z.kolei 0ycie spo,eczne w.Peerelu, szczególnie niezale0ne od w,adzy, 
z.zasady omija,a.

Byli/my przekonani, 0e akcje i.zbiory O/rodka powinny z.czasem obj-3 
histori! spo,eczn- ca,ego XX wieku. Najpowa0niejsze jednak nowe zadanie 
widzieli/my w.obszarze Archiwum Peerelu. Wzbogaci,o si! ono niebawem 
o.plony konkursu „Czas Peerelu”, który og,osili/my w.1994 roku wspólnie 
z.TVP, 50 lat po powstaniu Polski komunistycznej – konkurs na dzienniki 
pisane w.okresie 1944–89. Ogromny plon, tak0e obj!to/ciowo – nie tylko 
dzienniki, ale liczne wspomnienia, reporta0e, ksi!gi pami-tkowe, kroniki 
rodzinne i.szkolne, zbiory listów – sta, si! jednym z.filarów Archiwum. By, 
w.tym zaskakuj-co bogaty obraz 0ycia spo,ecznego w.Peerelu. W.konkursie 
wygra, dziennik Teresy Konarskiej z.Czarnowa z.lat 1979–89 (31-tomowy) 
–.panoramiczny zapis dekady. 

Organizowali/my akcje dokumentacyjne, które o0ywia,y pami!3 o.po-
przednich dziesi!cioleciach i.podczas których liczne osoby przekazywa,y 
nam swoje domowe zbiory. Przejmowali/my coraz cz!/ciej kolekcje dawnych 
opozycjonistów i./rodowisk niezale0nych. Z.roku na rok by,o coraz bardziej 
oczywiste, 0e wszystko, czym si! wobec Peerelu zajmujemy, dotyczy dzia,al-
no/ci nieoficjalnej, z.regu,y antysystemowej. Dlatego te0 w.1998 roku zmieni-
li/my nazw! z.Archiwum Peerelu na Archiwum Opozycji, bardziej adekwatn- 
i.jako opis samego zbioru, i.jako szyld przedsi!wzi!cia spo,ecznego, które ma 
dope,nia3 archiwistyk! pa1stwa demokratycznego.

Szczególnie kompletowanie polskich druków drugoobiegowych z.lat 1976–
90 sta,o si! obszarem naszej specjalizacji; niebawem mia,o si! okaza3, 0e to 
– obok zbioru w.Bibliotece Jagiello1skiej w.Krakowie – najwi!kszy taki zasób 
na /wiecie (a podziemie wydawnicze w.Peerelu by,o unikatem w.przestrzeni 
komunizmu). W.ci-gu lat 90. kolekcja „bibu,y” okaza,a si! wizytówk- KARTY. 
Nale0- do niej tak0e inne gatunkowo elementy stworzone w.ówczesnym pod-
ziemiu. Obok druków (prasy, ksi-0ek i.broszur), zbieramy ówczesne nagrania 
d2wi!kowe, zdj!cia, plastyk!, galanteri! patriotyczn-...

I.przy tym, i.przy innych zbiorach – obok podstawowego zespo,u – 
pracowali w.O/rodku wolontariusze (z niezwyk,ym oddaniem – panie na 
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emeryturze), sta0y/ci (czasem zagraniczni), praktykanci (zwykle studenci). 
Nie ustawa, nap,yw darów, z.których to archiwum budowali/my. Skala na-
bytków potwierdza,a charakter tego spo,ecznego ruchu na rzecz pami!ci.

Czasami zdarza,y si! dary wyj-tkowe. Pa1stwo zacz!,o oddawa3 dawnym 
opozycjonistom skonfiskowane im przez SB materia,y – wiosn- 1998 otrzyma, 
je równie0 Jacek Kuro1: cztery wielkie pud,a po telewizorach, wype,nione 
po brzegi „depozytem”. Postanowi, przekaza3 ca,o/3 do Archiwum Opozycji, 
w.tym – niemal kompletne „ksi!gi pok,adowe” KSS „KOR”, czyli zeszyty, w.któ-
rych notowano rozmowy telefoniczne odbierane u.Kuroniów (zapisywano 
informacje o.represjach czy akcjach opozycji). Znalaz,o si! u.nas 12 zeszytów, 
z.lat 1977–80, bezcenny dokument czasu. 

Nieco pó2niej Jacek Kuro1 postanowi, uzupe,ni3 sw- kolekcj! zbiorami 
domowymi. Przede wszystkim – 600 listami prywatnymi z.lat 1958–2001, 
w.tym ponad 450 listami i.grypsami, które wymienili z.0on- w.ci-gu d,ugich 
okresów przymusowej roz,-ki. W.tej kolekcji osobistej s- ró0ne orygina,y: 
dokumenty KOR-u, zeszyty z.notatkami, listy od znanych osób, szkice prac 
autorskich. Gdy w.latach nast!pnych dok,ada, do niej „wszystko pozosta,e”: 
/wiadectwa szkolne, dyplomy, nominacje, medale – wida3 by,o, 0e tak po-
rz-dkuje swoj- histori!. 

Wa0n- cz!/ci- sk,adow- Archiwum Opozycji jest w,a/nie dokumenta-
cja osobista i./rodowiskowa: niepowtarzalny zbiór r!kopisów, maszynopi-
sów, notatek, zdj!3... Od wielu osób otrzymali/my ca,e spu/cizny (Zdzis,awa 
Najdera, Anieli Steinsbergowej, Stefana Brzozy...); od przedstawicieli wielu 
grup opozycyjnych – archiwa /rodowiskowe (Komitetu Helsi1skiego, KOR-u, 
Grup Oporu „Solidarni”, Independent Polish Agency...). Za,o0yli/my prawie 
2,5 tysi-ca teczek opozycjonistów, które zawieraj- dokumenty dotycz-ce ich 
biografii, teksty w,asne, ró0nego rodzaju publiczne wyst-pienia.

Gdy w.2003 roku zdecydowano z.polskiej strony, by zg,osi3 do Listy 
@wiatowej Programu UNESCO „Pami!3 @wiata” przechowywane w.Trójmie/cie 
tablice z.21 Postulatami Gda1skimi, postanowiono do,-czy3 do nich kolekcj! 
oryginalnych archiwaliów legalnej „Solidarno/ci”. Okaza,o si! wtedy – ku 
naszemu niema,emu zdziwieniu – 0e najpowa0niejsza w.Polsce baza doku-
mentacyjna dla takiej kolekcji znajduje si! w.KARCIE. 

Zgodzili/my si! dokona3 rekonstrukcji naszych zbiorów i.powo,ali/my 
specjaln- kolekcj! pod nazw- „Solidarno()” – narodziny ruchu. Warszawskie 
Stowarzyszenie „Archiwum Solidarno/ci”, przechowuj-ce swoje zasoby 
w.siedzibie O/rodka, do,-czy,o do niej swoje archiwalia. Ta licz-ca 20 me-
trów bie0-cych pó,ek kolekcja trafi,a wraz z.Postulatami na List! „Pami!3 
@wiata” – zawieraj-c- najwa0niejsze przechowane /wiadectwa pi/miennic-
twa – jako jedyny w.Polsce zbiór archiwalny dotycz-cy okresu powojennego. 
Zarejestrowana zosta,a jako kolekcja otwarta (mo0e by3 uzupe,niana), co 
stanowi zupe,ny unikat na Li/cie.

S-dzili/my, 0e kolekcja ta stanie si! zal-0kiem wi!kszego zbioru. 20 metrów 
dokumentów pozosta,ych po 10-milionowym Zwi-zku to nie jest osi-gni!cie 
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imponuj-ce. Jednak nie uda,o si! tego przedsi!wzi!cia rozpowszechni3 i.ko-
lekcja nie mia,a szans na rozrost, na ogólnospo,eczny wysi,ek zmierzaj-cy 
do jej dope,nienia.

Po latach wida3, 0e ca,e Archiwum Opozycji udokumentowa,o to, co za-
czyna umyka3 /wiadomo/ci zbiorowej i.co z.czasem coraz trudniej odtwarza3: 
istot! do/wiadczenia Peerelu. Zgromadzone tu /wiadectwa pokazuj-, czym 
by,a opozycja wobec systemu, czym by, ruch nonkonformizmu w./wiecie, 
który na konformizmie opiera, sw- skuteczno/3. Dominuj- tu zapisy dokona-
ne przez osoby, które patrzy,y nie przez pryzmat propagandy, czyli w.sposób 
narzucony przez w,adze, ale wolny, taki, który pozwala przerzuci3 pomost 
mi!dzy tamt- rzeczywisto/ci- a.dzisiejszymi, demokratycznymi realiami. 
To bardzo wa0ne, by po tamtym czasie nie zosta,a tylko dokumentacja in-
stytucji PRL.

Oba zbiory tematyczne, Archiwum Opozycji i.Archiwum Wschodnie, po-
zyska,y wielu sprzymierze1ców, którzy w.swoim miejscu, mie/cie czy mia-
steczku, zbierali materia,y dla konkretnej kolekcji (nie tylko dokumenty, tak0e 
ró0nego rodzaju muzealia) – ich nazwiska powtarzaj- si! w.podzi!kowaniach 
publikowanych w.kwartalniku historycznym „Karta”. Tematyka darów roz-
szerzy,a si! z.czasem na ca,y XX wiek.

Do archiwum O/rodka wchodzi tak0e dokumentacja wszystkich pro-
jektów podejmowanych przez zespó, KARTY lub naszych partnerów. S- tu 
mi!dzy innymi materia,y zgromadzone podczas terenowych akcji dokumen-
tacyjnych, przeprowadzonych w.wielu regionach nie tylko Polski (Gmina 
Stara Kiszewa, Zaolzie, Zamojszczyzna, ca,e dawne Kresy Wschodnie...).

Niezwyk,- kolekcj! O/rodka przyniós,, prowadzony ju0 przez 17 lat, kon-
kurs „Historii Bliskiej”. Ponad 13 tysi!cy uczniów szkó, ponadpodstawowych, 
dokumentuj-c swoj- histori! lokaln- (w pracach tematycznych o.charakte-
rze badawczym), stworzy,o archiwum opisuj-ce praktycznie pe,en XX wiek. 
Kolekcja ta obejmuje tysi-ce relacji nagranych w.technice audio i.wideo, do-
kumentów, zdj!3; /wiadectw najrozmaitszej natury, które buduj- opowie/3 
o.historii lokalnej, a.w sumie – o.historii wszystkich polskich regionów 
w.poprzednim stuleciu. Ten typ dokumentowania przestrzeni lokalnej i.lo-
kalnego 0ycia spo,ecznego sta, si! mo0liwy dzi!ki ca,kowicie oddolnej energii 
m,odzie0y i.jej opiekunów.

Archiwum Fotografii powstawa,o przez ca,y okres naszej dzia,alno/ci 
legalnej. Zdj!cia (z XX wieku, ale i.z ko1ca XIX) trafia,y do niego wieloma 
drogami, najcz!/ciej tak0e jako dary. Wiele takich zbiorów znajduje si! w.r!-
kach prywatnych, cz!sto s- niszczone. W.licznych wypadkach spu/cizny po 
fotografach, czasami jedynych w.danym mie/cie czy wsi, przepadaj- po ich 
/mierci; wyrzucane s- zw,aszcza negatywy – uznawane przez rodzin! za 
/mieci. Je/li mamy jakikolwiek tego rodzaju sygna,, podejmujemy interwencj!. 
Ale nieraz przyje0d0ali/my za pó2no.

W.warunkach podziemia i.na pocz-tku dzia,a1 legalnych rzadko odwo,y-
wali/my si! do ikonografii, poprzestaj-c zazwyczaj na tekstowej prezentacji 
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przesz,o/ci. Z.czasem sta,o si! jasne, 0e bez zobrazowania, g,ównie za pomoc- 
fotografii, opowie/3 pozostaje u,omna – brakuje jej tego znacz-cego, a.mo0-
liwego do odtworzenia wymiaru. Zintensyfikowali/my gromadzenie zdj!3, 
zarazem nasycaj-c nimi publikacje, wystawy, prezentacje… Dzisiaj w.KARCIE 
wi-zanie przekazu tekstowego z.ikonograficznym stanowi regu,!.

Zbiory O/rodka dope,nia Archiwum Historii Mówionej. Powstawa,o ono 
praktycznie od ko1ca lat osiemdziesi-tych, jako g,ówna cz!/3 Archiwum 
Wschodniego, sam- nazw! stosujemy za/ od dziesi!ciu lat. W.Archiwum, 
prowadzonym wraz z.DSH (na Karowej 20), przechowujemy efekty naszych 
projektów dokumentacyjnych (w niema,ym stopniu relacje najstarszych 
/wiadków), a.tak0e nagrania przekazane nam przez inne /rodowiska i.oso-
by (dziennikarzy czy naukowców). DSH udost!pnia zainteresowanym ca,y 
ten zasób.

Wszystkie „papierowe” i.fotograficzne kolekcje O/rodka s- dost!pne w.war-
szawskiej siedzibie na Narbutta 29 – w.naszej niewielkiej czytelni mo0e 
pracowa3 jednocze/nie osiem osób. Udost!pniane s- na miejscu bezp,at-
nie wszystkim ch!tnym. Staramy si! doprowadzi3 do takiego ich opisania 
w.bazach komputerowych, by mo0liwe by,o samodzielne orientowanie si! 
w.inwentarzach.

Powsta,e kolekcje tworz- /wiadectwo zbiorowe o.kluczowym znaczeniu 
dla przysz,o/ci. Pokazuje ono ci-g,o/3 racji demokratycznych – od sytuacji 
przedwojennej, przez ca,- II wojn! i.do/wiadczenie ,amania kraju przez ko-
munizm, po odradzanie si! spo,ecze1stwa obywatelskiego. Bez takich zapisów 
pami!3 historyczna Polski by,aby kaleka. Znaczenie przy tym ma sama ich 
otwarto/3 – ka0dy mo0e tu z,o0y3 swoj- sk,adow- tego /wiadectwa.

Archiwum O/rodka ma charakter spo,eczny. Oznacza to tak0e, 0e nie jest 
i.nigdy nie b!dzie w,asno/ci- prywatn-. Statut Fundacji O/rodka KARTA 
gwarantuje tym zbiorom wieczyste przechowywanie. Po ewentualnym za-
przestaniu dzia,alno/ci Fundacji, archiwalia przejd- na w,asno/3 pa1stwa 
i.trafi- – jako integralna kolekcja – do Archiwum Akt Nowych w.Warszawie.

ZBIORY ARCHIWUM O!RODKA KARTA 
(dokumentowego, fotograficznego, audiowizualnego)

Archiwum Wschodnie (1901–56):
 » 1607 relacji spisanych z nagra1; 
 » 4477 wspomnie1 i.dzienników (w.tym plony konkursów);
 » 666 opracowa1; 
 » wykazy Polaków i.obywateli polskich represjonowanych w.ZSRR, pod 

okupacj- sowieck- lub w.okresie instalowania w,adzy komunistycznej 
w.Polsce; 

 » 784 kolekcje osobiste – dokumenty, notatki, listy, fotografie, pami-tki, 
rysunki; 
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 » 1664 jednostki archiwalne kopii polskich zbiorów Instytutu Hoovera 
w.Stanford (USA) – fragmenty kolekcji Andersa, Ministerstwa Informacji 
i.Dokumentacji, Ambasady RP w.Kujbyszewie oraz Instytutu Sikorskiego 
w.Londynie; 

 » 576 jednostek archiwalnych kopii dokumentów sowieckich dotycz-cych 
represji na obywatelach polskich z.archiwów Rosji, Bia,orusi i.Ukrainy 
pozyskanych w.ramach mi!dzynarodowego programu „Wspólne miejsce 
– Europa Wschodnia”; 

 » muzealia – pami-tki z.zes,ania i.,agrów (wi!kszo/3 w.sta,ym depozycie 
w.Muzeum Niepodleg,o/ci w.Warszawie).

Archiwum Opozycji (1956–90):
 » 5520 ksi-0ek i.broszur II obiegu; 
 » 3560 tytu,ów czasopism i.gazetek II obiegu; 
 » 1144 kasety magnetofonowe oficyn niezale0nych; 
 » 2664 kolekcje osobiste; 
 » 161 zespo,ów /rodowiskowych; 
 » 150 zespo,ów tematycznych; 
 » ok. 1250 wspomnie1, dzienników i.relacji dotycz-cych Polski lat 1944–90;
 » ponad 300 plakatów oficjalnych i.z II obiegu; 
 » ponad 1100 okoliczno/ciowych kart pocztowych II obiegu; 
 » oko,o 2200 znaczków poczty podziemnej; 
 » ponad 400 eksponatów o.charakterze muzealnym (znaczki przypinane, 

oporniki, bi0uteria patriotyczna, transparenty, opaski strajkowe, pami-tki 
z.obozów internowania i.wi!zie1, sprz!t drukarski). 

Archiwum Fotografii (180.000 zdj#)):
 » zbiór zdj!3 osób zes,anych w.g,-b ZSRR;
 » fotografie dokumentuj-ce II wojn! /wiatow-;
 » dokumentacja fotograficzna dzia,alno/ci opozycji w.PRL;
 » spu/cizny fotografów: Witolda Górki, Joanny Helander, Irena Jarosi1skiej, 

Mieczys,awa (Mietka) Michalaka, Jerzego Szota, Jaros,awa Tarania, 
Romualda Broniarka;

 » kilkaset kolekcji rodzinnych dotycz-cych m.in. 0ycia codziennego 
w.II.Rzeczpospolitej i.w czasie II wojny /wiatowej.

Archiwum Historii Mówionej O&rodka KARTA i%Domu Spotka' z%Histori$:
 » 2900 relacji /wiadków historii nagranych w.ramach ró0nych projektów 

Archiwum Historii Mówionej (m.in.: „Polacy na Wschodzie”, „Krzy0 – Kreuz 
w.XX wieku”, „Solidarno/3 na wsi”, „Pami!tanie Peerelu”, „Kobiety wobec 
totalitaryzmu”, „XX wiek na Zaolziu”, „Nauczyciele i.uczniowie. Opowie/ci 
o.tajnym nauczaniu”, „Zapomniane obozy nazistowskie”);

 » 991 relacji z.Archiwum Wschodniego; 
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 » 745 nagra1 z.Archiwum Opozycji (w tym kolekcje Janiny Jankowskiej 
i.Wies,awy Grocholi);

 » 165 relacji nagranych w. ramach projektu „Ocaleni z.Mauthausen” 
(„Mauthausen Survivors Documentation Project”);

 » 62 relacje nagrane w.ramach projektu „Praca niewolnicza i.przymusowa 
dla III Rzeszy” („International Slave and Forced Labourers Documentation 
Project”);

 » 17 nagra1 otrzymanych z.Archiwum Pa1stwowego Muzeum na Majdanku;
 » 167 relacji z.kolekcji autorskiej Joanny Wiszniewicz;
 » 116 nagra1 wideo zrealizowanych w.ró0nych projektach.

Archiwum „Historii Bliskiej” – plon szesnastu edycji konkursu dla m"o-
dzie*y (1996–2012; uczestniczy"o ponad 13,5 tysi$ca uczniów):
 » ponad 7,6 tysi-ca prac;
 » ok. 32 tysi-ce oryginalnych dokumentów;
 » ponad 61 tysi!cy fotografii;
 » ponad 16 tysi!cy godzin relacji /wiadków;
 » 400 dzienników;
 » 850 wspomnie1.

opracowanie B>#((# =)?C#5>47"#
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Cyfrowe Archiwa 
Tradycji Lokalnej
=#%?)(  4)+">47")

Realizacj- idei archiwistyki spo,ecznej s- Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej 
(CATL) – ich za,o0enia przedstawione zosta,y ponad dwa lata temu w.„Karcie” 
63. Ten projekt budowy sieci archiwów spo,ecznych obj-, dot-d 110 bibliotek 
gminnych w.ca,ym kraju (60 bibliotek w.I rundzie projektu i.kolejne 50, 
obecnie na etapie szkole1, które wkrótce do,-cz- do sieci). W.jego ramach 
bibliotekarze, aktywnie wspó,pracuj-c z.mieszka1cami swoich miejscowo/ci, 
opisali i.zdigitalizowali wiele materia,ów dokumentuj-cych histori! lokaln-. 
Informacje o.zgromadzonych archiwaliach trafiaj- na stron! www.archi-
wa.org/catl, a.najcenniejsze materia,y prezentowane s- tak0e w.Bibliotece 
Cyfrowej O/rodka KARTA (http://dlibra.karta.org.pl/catl).

CATL-e mog,y powstawa3 dzi!ki wsparciu Fundacji Rozwoju Spo,ecze1stwa 
Informacyjnego w.ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Planuj-c projekt, za-
k,adali/my w.O/rodku KARTA, 0e biblioteka gminna – jako instytucja bliska 
miejscowej spo,eczno/ci – mo0e sta3 si! podstaw- procesu, którego g,ównym 
celem ma by3 ratowanie /ladów przesz,o/ci i.aktywizacja pami!ci. Chocia0 
koncepcja archiwum spo,ecznego nie oznacza konieczno/ci funkcjonowania 
w.strukturze instytucjonalnej, to oparcie CATL-i na sieci bibliotek by,o dla 
tej sprawy mocnym impulsem.

W.czasie warsztatów, bibliotekarze i.bibliotekarki poznaj- najwa0niej-
sze elementy pracy archiwistycznej: ide! archiwum spo,ecznego i.zasady 
jego organizacji, metody pozyskiwania, gromadzenia, opracowywania, digi-
talizacji i.udost!pniania zasobów oraz kwestie prawne i.etyczne zwi-zane 
z.takimi dzia,aniami. Wa0nym elementem jest te0 poznanie metodologii 
historii mówionej.
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Biblioteki okaza,y si! miejscami otwartymi, przyjaznymi i.ciesz-cymi 
si! du0ym zaufaniem spo,ecznym. Mimo niesprzyjaj-cych warunków dzia-
,ania: problemów organizacyjnych i.finansowych, a.zarazem atmosfery kry-
zysu czytelnictwa – bibliotekarze potrafi- z.energi- i.entuzjazmem budowa3 
w./rodowisku gminy przestrze1 aktywno/ci i.wspó,pracy. Czasem bywa to 
zaskakuj-ce dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnej czytelniczej misji 
biblioteki. Jak stwierdzi, jeden z.mieszka1ców gminy Tyczyn, komentuj-c 
powstanie CATL-i w.swojej miejscowo/ci: „Nie wiedzia,em, 0e w.bibliotece 
mog- dzia3 si! takie dziwne rzeczy; 0e mog! tu zostawi3 fotografie mojej 
rodziny, a.potem ogl-da3 je z.wnukami na komputerze”.

Bibliotekarze we wspó,pracy z.mieszka1cami opisuj- zgromadzone ar-
chiwalia. W.podkarpackim Cieszanowie segregator z.wydrukowanymi foto-
grafiami dokumentuj-cymi histori! miejscowo/ci kr-0y od domu do domu 
– by ka0dy mieszkaniec móg, dopisa3 swoje uwagi. W.wielu bibliotekach 
organizowane s- spotkania, podczas których omawia si! zebrane dokumenty 
czy zdj!cia. Finalnie opracowane materia,y trafiaj- do internetu na w,asne 
strony CATL ka0dej biblioteki.

Biblioteka jest podstawow- przestrzeni-, w.której rozwija si! projekt – bez 
bezpo/redniego spotkania z.drugim cz,owiekiem, chc-cym podzieli3 si! swoj- 
lub znan- mu histori-, praca nad gromadzeniem, opisywaniem i.cyfryzacj- 
zbiorów nie by,aby mo0liwa. Tre/ci- tego procesu jest wspólna lokalna prze-
sz,o/3. Okazuje si!, 0e historia tak dobrze znanej ulicy, budynku, organizacji 
czy rodziny mo0e w.ogóle umo0liwi3 spotkanie ludzi, którzy nie mieli dot-d 
wspólnych tematów. Oczywi/cie nie zawsze tak musi by3, szczególnie gdy 
odkrywana historia przywraca pami!3 o.podzia,ach, sporach i.winach.

Jeste/my pe,ni uznania dla bibliotekarek i.bibliotekarzy, którzy – obok 
swoich codziennych zaj!3 – wykonuj- dodatkow- prac! w.ramach CATL. 
A.ta nie jest ,atwa, poniewa0 jej ka0dy etap – od kontaktu ze /wiadkiem hi-
storii, pozyskania dokumentu archiwalnego, poprzez jego opis, digitalizacj! 
i.udost!pnienie w.internecie – wykonywany by3 musi zgodnie z.okre/lony-
mi standardami. Archiwum spo,eczne, mimo swojego oddolnego, pozornie 
amatorskiego i.spontanicznego charakteru, spe,nia3 musi podstawowe zasady 
profesjonalnej pracy archiwistycznej, co odró0nia je od wielu efemerycznych 
inicjatyw o.podobnych celach.

W.naszym projekcie biblioteka gminna jest miejscem, w.którym zaczyna 
si! praca nad wspóln- histori-. Mo0emy dzi/ na bie0-co obserwowa3 te pro-
cesy – cz!/3 bibliotek dopiero je inicjuje, cz!/3 wypracowa,a ju0 swój model 
wspó,pracy z.mieszka1cami, a.niektórym udaje si! robi3 co/ wi!cej. 

Biblioteki w.Mor-gu i.Unis,awiu wspó,pracuj- z.lokalnymi stowarzysze-
niami, biblioteka w.Chrzanowie stale wspó,dzia,a z.licealistami z.pobliskich 
szkó,. Biblioteki z.Trzebini, Ku/lina, Tyczyna czy Cybinki maj- na koncie w,a-
sne publikacje. Taka otwarta postawa wymaga od bibliotekarzy wiele energii 
i.konsekwencji, szczególnie kiedy zmierzy3 si! musz- z.do/wiadczan- wokó, 
oboj!tno/ci- i.bierno/ci-. 
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Miar- warto/ci przedsi!wzi!cia czy jego sukcesu nie mo0e by3 jedynie 
wielko/3 pozyskanych, zdigitalizowanych czy udost!pnionych zasobów 
albo statystyki odwiedzin internetowego centrum projektu na stronie 
www.archiwa.org/catl. Równie wa0ne s- niewymierne procesy, inspirowane 
archiwaliami. Gminna Biblioteka Publiczna w.Brze2nicy – na przyk,ad – udo-
st!pnia na swojej stronie fotografie i.dokumenty z.niemieckiego obozu pracy 
przymusowej Baudienstu (s,u0by budowlanej); jak przekonuj- nas biblioteka-
rze – obozu, który znikn-, niemal ca,kowicie ze /wiadomo/ci mieszka1ców 
tej miejscowo/ci.

Ch!tnie wi!c za wa0ne kryterium aktywno/ci CATL-i uznaliby/my ka0de, 
oparte na dobrych, zgromadzonych przez bibliotekarzy 2ród,ach, zainicjowa-
nie pracy nad lokaln- pami!ci-. Nie da si! jednak ani w.pe,ni opisa3 takich 
zjawisk, ani tym bardziej prze,o0y3 ich wprost na dane liczbowe. Pozostaj- 
nam opinie bibliotekarzy, do/wiadczenia ze spotka1 z.mieszka1cami, w.któ-
rych tak0e my brali/my udzia,, ale i.w,asna analiza zebranych w.ramach pro-
jektu materia,ów. Mo0emy odczyta3 w.niektórych z.nich wyra2n- zapowied2 
ewolucji wspólnotowej pami!ci.

O.warto/ci zgromadzonych w.bibliotekach zbiorów archiwalnych decy-
duje przede wszystkim lokalny kontekst. T,em projektu jest metoda KARTY, 
która uznaje obiektywn- warto/3 lokalnych i.osobistych historii wobec ca,ej 
przesz,o/ci. Chocia0 cz!sto znaczenie zgromadzonych fotografii, wspomnie1, 
nagranych relacji biograficznych, korespondencji, dokumentów czy materia-
,ów ikonograficznych nie musi by3 wielkie, na przyk,ad z.naukowego punktu 
widzenia, chcemy my/le3 o.nich jak o./wiadectwach przesz,o/ci, która wci-0 
pozostaje do odkrycia, a.niesie ze sob- wa0ny przekaz. Teraz, kiedy coraz 
wi!cej materia,ów CATL-i dost!pnych jest w.internecie, otwieramy je na nowe 
interpretacje.

Zwyk,a dzia,alno/3 biblioteki jest ograniczona, dla wielu osób jest to in-
stytucja przezroczysta, niezauwa0alna, istniej-ca obok codziennego 0ycia. 
W.sytuacji, gdy wi!cej Polaków ma dost!p do internetu ni0 czyta ksi-0ki, 
obecno/3 projektu w.Sieci zwi!ksza jego zasi!g. Umo0liwia nieporównanie 
skuteczniejsze dotarcie do tych, którzy sami nawet nie zbli0- si! do biblioteki.

Archiwistyka spo,eczna nie mo0e odwraca3 si! od internetu. Je/li w.tym 
projekcie zapomniana fotografia wyci-gni!ta z.szuflady po digitalizacji staje 
si! potencjalnie dost!pna dla milionów osób, mamy do czynienia z.jako/ciow- 
zmian- w.dost!pie do lokalnego dziedzictwa. Jeste/my przekonani, 0e archi-
wum spo,eczne powinno by3 archiwum cyfrowym, przy czym nie mo0e ono 
zrezygnowa3 ze swej bezpo/redniej aktywno/ci w/ród mieszka1ców. Musi 
pozosta3 miejscem spotka1, podczas których szuka3 si! b!dzie wspólnych 
w-tków w.chaosie historii i.uznawa3 je za warto/3 – niezale0nie od tego, jak 
marginalizowa3 je b!d- media czy wielka polityka.

=#%?)( 4)+">47") – za,o0yciel portalu Historiaimedia.org, pracownik 
Fundacji Nowoczesna Polska, wspó,pracownik O/rodka KARTA, 
koordynator Koalicji Otwartej Edukacji (KOED).
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Podgórze

Góra Pu!awska

miejscowo/ci, w.których dzia,aj- 
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnych
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Archiwa spo,eczne 
w badaniach 
i dydaktyce 
uniwersyteckiej 
w.Polsce
$>=#7&  ?&#%(>$#

Refleksja nad sposobami nauczania archiwistyki na uczelniach wy0szych 
towarzyszy od dawna naukowcom-teoretykom uprawiaj-cym t- dyscyplin! 
–.Waldemar Chor-0yczewski proponuje nazywa3 ich „archiwistykami”, w.od-
ró0nieniu od „archiwistów” (artyku, Metodologia archiwistyki. Archiwistyka mi'-
dzy nauk$ a!refleksj$ w.tomie Toru#skie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka 
na uniwersytetach. Archiwistyka w!archiwach, Toru1 2009). Refleksja ta jest 
zauwa0alna szczególnie w.ostatnich dwóch dekadach, co ma zwi-zek z.post!-
pem technologicznym i.recepcj- rozwi-za1 IT w.archiwach pa1stwowych, dla 
których (cho3 faktycznie nie tylko dla nich) uniwersytety kszta,c- przysz,- 
kadr! i.których oczekiwa1 nie mog- ignorowa3. 

W ostatnim okresie istotne dyskusje programowe ogniskowa,y si!, obok 
zagadnie1 technologicznych, wokó, trzech tematów: modelu kszta,cenia uni-
wersyteckiego, zmieniaj-cego si! pod wp,ywem ustale1 podpisanej w.1999.r. 
przez Polsk! Deklaracji Bolo1skiej (jej nast!pstwo to m.in. wprowadzenie 
modelu trzystopniowych studiów: licencjackich, magisterskich i.doktorskich), 
potrzeby i.uwarunkowa1 towarzysz-cych uruchomieniu odr!bnego kierunku 
studiów w.zakresie archiwistyki i.zarz-dzania dokumentacj-, a.tak0e wizji 
sylwetki absolwenta archiwistyki i.jego kompetencji zawodowych. W./lad 
za dyskusjami post!powa,y konkretne rozwi-zania, przybieraj-ce posta3 
m.in. sta,ego poszerzania oferty programowej specjalizacji archiwistycznej, 
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ustalenia modelu kompetencji archiwisty i.otworzenia kierunków w.zakre-
sie archiwistyki i.zarz-dzania dokumentacj- na uniwersytetach Miko,aja 
Kopernika w.Toruniu od roku akad. 2006/2007 i.Marii Curie Sk,odowskiej 
w.Lublinie od roku akad. 2012/2013.

W.dyskusjach tych nie by,a natomiast eksponowana kwestia szerszej 
obecno/ci w.programach nauczania zagadnie1 zwi-zanych z.funkcjonowa-
niem podmiotów z.tzw. niepa1stwowego zasobu archiwalnego. Powodem 
mo0e by3 m.in. to, 0e uczelnie inicjuj- zmiany w.programach reaguj-c na 
wyst-pienie okre/lonych potrzeb rynku pracy. Znajduje to szczególne od-
niesienie do archiwistyki – dyscypliny stosowanej. Wszelako absolwenci 
kierunków archiwistycznych nie s- kszta,ceni wy,-cznie po to, aby pano-
wali nad dokumentacj-, czy szerzej: zasobami informacyjnymi w.ró0nych 
instytucjach (w.tym w.archiwach pa1stwowych) i.firmach, pozwalaj-c im 
szybciej zaspokaja3 potrzeby publiczne lub – w.przypadku przedsi!biorstw – 
osi-ga3 zysk. Studia kierunkowe lub specjalno/ciowe z.archiwistyki maj- te0 
wprowadza3 w./wiat archiwów – instytucji pami!ci, odgrywaj-cych wa0n- 
rol! w.obszarze kultury, nie traktowanych tylko jako miejsca pracy dla ich 
przysz,ych absolwentów. Ale z.powodu by3 mo0e przesadnego podporz-dko-
wywania ofert edukacyjnych uczelni swego rodzaju popytowi, wiele zjawisk 
zachodz-cych w.„niedochodowym” niepa1stwowym zasobie archiwalnym nie 
znajduje wi!kszego zainteresowania pracowników uniwersyteckich. 

Spo,eczne inicjatywy dokumentacyjne nale0y ,-czy3 z.przeobra0eniami 
polityczno-ustrojowymi z.prze,omu lat 80. i.90. XX w. Pojawienie si! takich 
inicjatyw wpisuje si! w.ujawniaj-cy si! wyra2niej od tego czasu „demokra-
tyzm archiwalny”. Tadeusz Grygier w.swoich artyku,ach pt. Wspó"czesne 
zadania dokumentacyjne archiwów („Archiwa, Biblioteki i.Muzea Ko/cielne”, 
t. 40, 1980 i.t. 42, 1981) opisa, go jako ide! rozszerzenia zakresu grup spo,ecz-
nych, których dokumentacj! powinny zbiera3 archiwa, o.aktywne /rodowiska 
i.jednostki, a.nawet o.cz,owieka „prostego”, tzn. takiego, który nie wyró0ni, 
si! nadzwyczajnymi dokonaniami. Wskutek ograniczonych uprawnie1 ar-
chiwów pa1stwowych wobec niepa1stwowego zasobu archiwalnego i.przy 
stosowanym przez nie systemie selekcji wytwórców materia,ów archiwalnych 
majoryzuj-cym instytucje publiczne, ów obszar jest nie bez powodzenia za-
gospodarowywany przez spo,eczne o/rodki dokumentacyjne.

Cho3 termin „archiwa spo,eczne” (AS) w.polskiej literaturze archiwalnej 
obecny jest dzi!ki wspomnianemu T. Grygierowi co najmniej od pocz-tku lat 
80.*, jego recepcja przebiega wolno. By3 mo0e ma to zwi-zek z.jakimi/ opo-
rami przed przyj!ciem do wiadomo/ci wej/cia na archiwaln- scen! nowego 
aktora. Ale istnienie AS, czy szerzej: spo,ecznej archiwistyki, jest dzi/ faktem. 

* T. Grygier, Wspó"czesne zadania dokumentacyjne archiwów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko/cielne”, 
t. 42, 1981, s. 12. Pos,u0y, si! on okre/leniem AS na oznaczenie szerszej grupy, w.obr!bie której 
wyró0nia, np. archiwa ko/cielne. Z kolei poj!ciem nadrz!dnym tak wobec archiwów spo,ecznych, 
jak i archiwów gospodarczych, rodowych oraz spu/cizn, by,y wed,ug niego archiwa prywatne. 
Ich rozwój kojarzy, z, jak to okre/li,, komplikowaniem si! 0ycia spo,ecznego.
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I.jako taki nie mo0e by3 on pomijany w.badaniach i.dydaktyce uniwersytec-
kiej. A.jaka jest rzeczywisto/3? Postawienie wst!pnej diagnozy – bo za tak- 
uwa0am poni0sze uwagi – wymaga przyjrzenia si! tematyce bada1 podej-
mowanych przez archiwistyków uniwersyteckich i.programom nauczania 
archiwistyki. S- to sfery /ci/le ze sob- powi-zane, a.ich maria0 od zawsze 
decydowa, o.sile uniwersyteckiego kszta,cenia.

Przegl-d tematyki bada1 prowadzonych w.ci-gu ostatnich kilkunastu 
lat wskazuje na nik,e zainteresowanie archiwistyk- spo,eczn-. Artyku,ów 
jej po/wi!conych prawie 0e nie ma, a.nieliczni, którzy o.niej pisali, to prawie 
bez wyj-tków pracownicy AS lub przedstawiciele utrzymuj-cych je organiza-
cji. Troch! lepiej przedstawia si! wymiana informacji na ten temat podczas 
spotka1 naukowych (AS by,y m.in. wiod-cym tematem konferencji „Archiwa 
organizacji pozarz-dowych w.Polsce” zorganizowanej 8 listopada 2012 r. przez 
Zak,ad Archiwistyki UMCS w.Lublinie). Ale materia,y z.nich nie zawsze uka-
zywa,y si! drukiem. Wnioski, które z.tego p,yn-, stre/ci,bym nast!puj-co: 
archiwistyka spo,eczna na dzie1 dzisiejszy stanowi obszar okazjonalnej pe-
netracji badawczej, a.poziom dotychczasowych ustale1 nie wykracza poza 
zagadnienia podstawowe. 

Dlaczego tak si! dzieje? Wszak nie chodzi tylko o.brak bod2ców zewn!trz-
nych (w tym ze strony instytucji pa1stwowych) stymuluj-cych prowadzenie 
tych bada1, bo naukowcy prowadz- badania kieruj-c si! g,ównie w,asnymi 
zainteresowaniami i.bywa, 0e w.znikomym stopniu przek,adaj- si! one na 
popularno/3 kierunków studiów i.specjalno/ci firmowanych przez zatrud-
niaj-ce ich instytuty. By3 mo0e s,abe zainteresowanie t- cz!/ci- trzeciego 
sektora wynika m.in. st-d, 0e post!powanie badawcze wydaje si! trudniejsze, 
wymagaj-ce zmian w.podej/ciu do przedmiotu bada1, modyfikacji warsztatu 
naukowego itp. Prowadzenie bada1 w.oparciu o.dokumentacj! niektórych 
organizacji pozarz-dowych bywa utrudnione ze wzgl!du na konieczno/3 
pokonania pewnych barier, np. ich nieufno/ci do osób postronnych. Zdarzaj- 
si! problemy z.komunikowaniem si! z.nimi i.reglamentowanie dost!pu do ich 
archiwów. Mo0e to przek,ada3 si! na sposób postrzegania ogó,u podmiotów 
trzeciego sektora i.po prostu zniech!ca3 badaczy. Ale profesjonalizm wymaga, 
aby ,atwo nie ulega3 zniech!ceniu.

Inicjatywy badawcze wi-0-ce si! z.AS powinny wytycza3 kierunki, w.któ-
rych nale0y pod-0a3. Pozwoli to rozpozna3 to, co realnie istnieje w.tej dziedzi-
nie i.wskaza3 perspektywy. Po0-dane by,oby wci-gni!cie do wspó,pracy osób 
dzia,aj-cych na polu archiwistyki spo,ecznej. Inspirowanie ich i.udzielanie im 
pomocy oraz czerpanie z.ich do/wiadcze1 da,oby chyba najlepsze rezultaty. 
Na list! podstawowych problemów badawczych wci-gn-,bym:
 » zagadnienia terminologiczne, w.tym definicje AS i.archiwistyki spo,ecznej;
 » okre/lenie, czym jest archiwistyka spo,eczna, jaki ma ona charakter i.gdzie 

jest obecnie uprawiana (to jedna z.najwa0niejszych, ale bodaj najtrud-
niejszych kwestii);
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 »  ustalenie jakimi metodami badawczymi si! ona pos,uguje i.na ile 
s- one oryginalnymi, jej tylko w,a/ciwymi (nie za/ zapo0yczonymi) 
rozwi-zaniami;

 »  zagadnienia prawne, m.in. status i.uwarunkowania dzia,alno/ci archiwal-
nej o/rodków spo,ecznych (zw,aszcza zakres gromadzenia zasobu) oraz ich 
odpowiedzialno/3 za przechowywane archiwalia;

 »  odpowied2 na pytanie o.to, czy nale0y wytyczy3 cz!/3 narodowego zasobu 
archiwalnego stanowi-c- obszar wy,-cznego oddzia,ywania archiwistyki 
spo,ecznej;

 » odpowied2 na pytanie o.to, jakie mog- by3 perspektywy rozwoju archiwi-
styki spo,ecznej i.w których kierunkach b!dzie ona pod-0a3;

 »  odpowied2 na pytanie o.realne zagro0enia dla istnienia archiwów spo-
,ecznych i.o to, jak zagro0eniom przeciwdzia,a3;

 »  odpowied2 na pytanie o.to, czy istnieje profesja archiwisty spo,ecznego, 
tak jak np. archiwisty ko/cielnego.

Nie jest to oczywi/cie zamkni!ty katalog zagadnie1, a.jedynie mo0liwy punkt 
wyj/cia dla skonstruowania rozbudowanego kwestionariusza badawczego.

Na rezultaty bada1 przyjdzie jeszcze poczeka3. Czy w.zwi-zku z.takim, 
a.nie innym stanem bada1 mo0na oczekiwa3 szerszej obecno/ci problematyki 
AS we wspó,czesnych programach nauczania archiwistyki? Zawaha,bym si! 
przed udzieleniem odpowiedzi twierdz-cej. Co nie oznacza, 0e odszukanie 
w.nich tre/ci zwi-zanych z.AS skazane jest na niepowodzenie. Ich obecno/ci 
nale0y si! spodziewa3 np. tam, gdzie wykazuje si! dba,o/3 o.to, by absolwent 
studiów otrzyma, wiedz! i.umiej!tno/ci zgodne z.modelem kompetencji reko-
mendowanym przez Sekcj! Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich, obejmuj-cym m.in. znajomo/3: typów wspó,czesnych instytucji 
przechowuj-cych archiwalia, sposobów pozyskiwania zasobu archiwalnego 
oraz podobie1stw i.ró0nic w.organizacji, funkcjach i.dzia,alno/ci archiwów, 
bibliotek, muzeów i.o/rodków dokumentacyjnych. Na kierunku „Archiwistyka 
i.zarz-dzanie dokumentacj-” prowadzonym w.UMK w.Toruniu zagadnienia AS 
s- obecne w.kilku blokach tematycznych. W.informacyjno-informatycznym 
przewidzianym dla obu specjalno/ci (tj. naukowo-archiwalnej i.zarz-dzanie 
dokumentacj-) jest konwersatorium z.dzia,alno/ci dokumentacyjnej. W/ród 
przedmiotów ze specjalno/ci dotycz-cej zarz-dzania dokumentacj- wyst!puj- 
konwersatoria „Zarz-dzanie archiwami” i.„Zarz-dzanie dokumentacj- wspó,-
czesn-”, na których studenci otrzymuj- wiedz! obejmuj-c- m.in. poszczególne 
typy archiwów, w.tym AS i.o/rodki dokumentacyjne, a.tak0e typow- dla 
nich dzia,alno/3 dokumentacyjn-. Materie zwi-zane z.AS mo0na te0 znale23 
w.opisach zagadnie1 realizowanych na zaj!ciach przez poszczególnych ba-
daczy z.tego o/rodka. Tak0e w.programie studiów kierunku „Archiwistyka 
i.nowoczesne zarz-dzanie zapisami informacyjnymi” realizowanego w.UMCS 
w.Lublinie s- przedmioty (np. konwersatorium „Dokumentacja we wspó,cze-
snych organizacjach”), na których ta problematyka znajdzie odzwierciedlenie. 
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Skromny dorobek naukowy archiwistyki, gdy chodzi o.te archiwa, jest nie-
w-tpliwie barier- dla uzupe,nienia tych ofert. Spopularyzowanie bada1 nad 
nimi pozwoli j- przezwyci!0y3.

Lecz by3 mo0e znalaz,by si! kto/, kto zanegowa,by potrzeb! umieszczania 
w.uniwersyteckich programach owych tre/ci. Móg,by podnie/3 argument, i0 
placówki nauczaj-ce archiwistyki powinny, tak jak to czyni,y od pocz-tku, 
edukowa3 bezpo/rednio „na potrzeby” wspó,cze/nie dzia,aj-cych archiwów. 
Czy na pewno ze strony AS istnieje dzi/ wi!ksze zapotrzebowanie na fachow-
ców przygotowanych do pracy akurat w.nich? W-tpliwo/ci mog,oby wzmóc 
podkre/lanie, 0e spo,eczna archiwistyka to przede wszystkim aktywno/3 
oddolna, wyraz obywatelskich d-0e1 do samoorganizacji w.okre/lonym celu 
– w.tym przypadku na rzecz prowadzenia dzia,alno/ci archiwalno-dokumen-
tacyjnej (zob. artyku, K. Zi!tal Definicja AS-ów, „Karta” 72/2012). Ów „adwokat 
diab,a” zwróci,by uwag! na to, 0e studia archiwistyczne to nie miejsce na 
przekonywanie m,odzie0y do zrzeszania si! w.ró0nych szczytnych celach. 
Ale taki sposób my/lenia stanowi,by prost- drog! do „wyprania” studiów 
z.wszelkich nieutylitarnych tre/ci. A.przecie0 nie chodzi w.nich wy,-cznie 
o.danie metod i.narz!dzi do pracy w.zawodzie, lecz tak0e o.kontakt z.unika-
towymi /wiadectwami przesz,o/ci osób, rodzin i.cia, zbiorowych. O.tym, jak 
s- one cenne, nie da si! przekona3 m,odych ludzi inaczej, jak tylko dzi!ki za-
szczepianiu w.nich specyficznej historycznej wra0liwo/ci. A.ta jest niezb!dna 
dla adeptów tej dyscypliny, którzy – jak zauwa0yli W. Chor-0yczewski i.W. 
Kwiatkowska (zob. artyku, Powo"anie specjalno(ci „Archiwistyka i!zarz$dzania 
dokumentacj$” na UMK w!kontek(cie prac nad utworzeniem osobnego kierunku 
studiów, „Archeion”, t. 105, 2003) – gromadz-c i.przechowuj-c dla przysz,ych 
wieków 2ród,a umo0liwi- odtwarzanie obiektywnego i.pe,nego obrazu minio-
nej przesz,o/ci. Wprowadzenie do wy0ej wymienionych programów tematyki 
AS, które zbieraj-c dokumentacj! pozaregistraturaln- (nieurz!dow-) i.znacz--
co przyczyniaj- si! do konstruowania bardziej obiektywnego i.kompletnego 
obrazu rzeczywisto/ci, uwa0am za konieczno/3.

Tre/ci proponowane jako uzupe,nienie ofert dydaktycznych powinny 
ogólnie odpowiada3 rozbudowanemu katalogowi przedstawionych wy0ej 
postulatów badawczych. Jak w.praktyce mog,oby wygl-da3 wkomponowa-
nie ich do realizowanych obecnie programów? Otó0 mam w-tpliwo/ci, czy 
w.chwili obecnej powiod,oby si! wprowadzenie jednego lub kilku przedmio-
tów konwersatoryjnych albo wyk,adu po/wi!conego wy,-cznie archiwistyce 
spo,ecznej. Obawiam si!, 0e nie do/3 jeszcze o.niej wiadomo. Natomiast re-
alne jest w,-czanie zwi-zanych z.ni- tre/ci do poszczególnych przedmiotów. 
Oto niektóre przyk,ady: w.przedmiotach obejmuj-cych kwestie ustrojowe 
mo0na po/wi!ci3 nieco miejsca podmiotom prawnym utrzymuj-cym AS 
i.z tego punktu widzenia je charakteryzowa3. W.ramach zaj!3, na których 
studenci poznaj- regu,y metodyki archiwalnej da si! omawia3 sposoby gro-
madzenia, opracowywania i.udost!pniania zasobu AS. Z.kolei na zaj!ciach 
z.dziejów i.wspó,czesnej organizacji archiwów oraz z.archiwalnych systemów 
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informacyjnych mo0na zarezerwowa3 kilka tematów dla scharakteryzowania 
tych aspektów funkcjonowania AS. Ponadto tematyka AS mog,aby znale23 
– ju0 zreszt- znajduje – odzwierciedlenie w.ramach zaj!3 pro- i.seminaryj-
nych, cho3 nale0y pami!ta3, 0e na studiach historycznych ze specjalno/ciami 
(specjalizacjami) archiwalnymi nie ma przymusu pisania prac licencjackich 
i.magisterskich z.zakresu archiwistyki. I.wreszcie mo0na pomy/le3 o.odwie-
dzaniu AS podczas naukowych wycieczek ze studentami oraz o.odbywaniu 
tam przez nich praktyk.

Zagadnienia dotycz-ce AS prezentowane szerzej, w.bardziej skoncentro-
wanej postaci, widzia,bym raczej w.obr!bie przedmiotów z.poziomu specja-
listycznego, na studiach magisterskich. Stanowisko to uzasadniam przeko-
naniem, 0e dla w,a/ciwego zrozumienia natury funkcjonowania AS, student 
powinien dysponowa3 podstawowymi wiadomo/ciami z.zakresu archiwistyki, 
pewn- wra0liwo/ci- i.krytycznym podej/ciem do systemu dzia,ania archiwów 
w.Polsce. Uwagi powy0sze odnosz! g,ównie do studiów odbywanych w.trybie 
stacjonarnym i.niestacjonarnym, ale nie wykluczam mo0liwo/ci szerszego 
poruszania owej tematyki, w,-cznie z.pisaniem prac jej po/wi!conych, na 
studiach podyplomowych. Nawet pomimo tego, 0e prawdopodobnie wi!k-
szo/3 z.tych, którzy je wybieraj-, chce dzi!ki nim uzupe,ni3 wiedz! o.to, co 
niezb!dne w.praktycznej pracy archiwalnej (b-d2 pokrewnej) ju0 przez nich 
wykonywanej w.ró0nych instytucjach.

Aby doprowadzi3 do zmodyfikowania obecnych ofert edukacyjnych z.ar-
chiwistyki konieczne jest uwzgl!dnienie szeregu zwi-zanych z.tym kwestii 
praktycznych. Jedn- z.nich stanowi zado/3uczynienie formalno/ciom towa-
rzysz-cym rozszerzaniu uniwersyteckiego procesu dydaktycznego. Obejmuj- 
one m.in. konieczno/3 dostosowania zg,aszanych propozycji do okre/lonej 
liczby semestrów, limitów godzin dla przedmiotów wpisanych do „siatek” 
kierunków i.specjalno/ci oraz punktacji ECTS. My/l-c o.zmianie programu, 
nale0y rozwa0y3 kilka mo0liwych rozwi-za1. Najprostszym, do czego wy0ej 
nawi-za,em, wydaje si! retusz tego, który istnieje. Sprowadza,by si! on do 
w,-czenia tre/ci zwi-zanych z.AS do zapisanych w.nim przedmiotów, np. jako 
osobnych tematów zaj!3. Zdaniem niekwestionowanego autorytetu w.dziedzi-
nie archiwistyki, Bohdana Ryszewskiego, ogólne programy studiów powinny 
by3 zmieniane rzadko, szczegó,owe cz!/ciej, za/ tre/3 zaj!3 – stale. Podpisuj-c 
si! pod t- opini- uwa0am, 0e w.obecnych warunkach jest to optymalny sposób 
uzupe,nienia wy0ej wymienionych ofert.
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$>=#7& ?&#%(>$# – doktor nauk humanistycznych w.zakresie historii 
najnowszej i.archiwistyki, adiunkt w.Zak,adzie Archiwistyki Instytutu 
Historii UMCS w.Lublinie; kr-g zainteresowa1 badawczych: archiwa 
osób i.instytucji 0ycia spo,ecznego oraz ich dzia,alno/3 dokumentacyjna; 
historia Polski w.XX w.
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Spo,eczne archiwa 
polonijne
B>#((#  5<9#

Polski zasób archiwalny jest jednym z.najbardziej rozproszonych zasobów 
/wiata. Archiwalia z.kraju wywozili nie tylko zaborcy i.okupanci. Archiwa 
urz!dów pa1stwowych w.1939 roku ewakuowa, rz-d polski, a.wiele pry-
watnych kolekcji – mniej lub bardziej znacz-cych – wyje0d0a,o przez wieki 
wraz z.rzesz- emigrantów. Poza granicami kraju pozostaj- archiwa pe,ne 
bezcennych 2róde, historycznych, które powsta,y na terenie Polski.  Map! 
miejsc, gdzie s- przechowywane archiwa polonijne trudno dzi/ dok,adnie 
nakre/li3. Znajduj- si! zarówno w.dobrze znanych instytucjach polonijnych, 
organizacjach czy stowarzyszeniach, jak i.w wielu prywatnych kolekcjach, 
o.których nic publicznie nie wiadomo. Zaskakuj-ce bywaj- te0 ich losy – akta 
poselstwa RP w.Rio de Janeiro znalaz,y si! w.zbiorach Polskiego Instytut 
Naukowego w.Nowym Jorku, a.ksi!ga cechowa Siedlec z.1781 odnalaz,a si! 
w.brazylijskim klasztorze. 

Poza granicami Polski, oprócz niezwykle wa0nych 2róde, polskiej prowe-
niencji, znajduj- si! archiwalia wytworzone przez Poloni!. Dzi/ szacuje si!, 
0e poza Polsk- mieszka 35% jej narodu, tj. ok. 21.mln osób. Polacy skupiaj- si! 
w.organizacjach spo,ecznych wokó, ró0nych inicjatyw (zwi-zki kombatanckie, 
stowarzyszenia kulturalne, zespo,y taneczne). Ich dzia,alno/3 cz!sto przek,ada 
si! na powstawanie archiwów dokumentuj-cych podejmowane dzia,ania. 
W.wielu przypadkach mo0emy si! tylko domy/la3, 0e taka dokumentacja 
istnieje. Jej los zale0y od lokalnych spo,eczników. Trzeba pami!ta3, 0e po-
wstawanie oraz trwanie archiwów polonijnych opiera si! na dobrowolno/ci 
i./wiadomo/ci spo,ecznej. Cz!sto te archiwalia – b!d-ce przecie0 2ród,ami 
historycznymi – przepadaj- po /mierci ich w,a/cicieli. Podobny problemem 
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dotyczy równie0 archiwów rodzinnych – brak zapisu w.testamencie w,a/ci-
ciela cz!sto skazuje zbiór na unicestwienie. 

Miejsca, w.których przechowywane s- archiwalia, ró0ni- si! mi!dzy sob- 
typem gromadzonych zbiorów, okoliczno/ciami powstawania i.statusem. 
Jedne s- przeznaczone do gromadzenia zbiorów, inne czyni- to przy okazji 
innych dzia,a1. Cz!/3 z.nich zrzesza Sta,a Konferencja Muzeów, Archiwów 
i.Bibliotek Polskich na Zachodzie, która powsta,a w.1978 roku.

Równie0 polskie instytucje pa1stwowe od lat 90. opiekuj- si! archiwalia-
mi za granic-. Naczelna Dyrekcja Archiwów Pa1stwowych w.ramach projektu 
„Polska rozproszona” udziela pomocy /rodowiskom polonijnym i.Polakom za 
granic-, m.in. poprzez ewidencjonowanie, opracowywanie i.zabezpieczanie 
zbiorów archiwalnych, digitalizacj! oraz organizacje szkole1 dla sta0ystów 
z.o/rodków polonijnych. Systematyczn- pomoc- archiwistyki pa1stwo-
wej obj!tych jest dzi/ 20 o/rodków polonijnych i.wychod2czych. Archiwi/ci 
z.polskich archiwów pa1stwowych wyje0d0aj- np. do Argentyny (Biblioteka 
Polska im. Ignacego Domeyki,  Polska Misja Katolicka w.Argentynie), Francji 
(Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w.Maison LaDtte, Archiwum 
OO. Pallotynów w.Pary0u, Polska Misja Katolicka w.Pary0u, Towarzystwo 
Historyczno-Literackie – Biblioteka Polska w.Pary0u), Stanów Zjednoczonych 
(Archiwa, Biblioteki i.Muzea Polonii w.Orchard Lake, Instytut Józefa 
Pi,sudskiego w.Ameryce, Muzeum Polskie w.Ameryce, Polski Instytut 
Naukowy w.Ameryce, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w.Ameryce); 
Szwajcarii (Muzeum Polskie w. Rapperswilu, Polska Misja Katolicka 
w.Szwajcarii), W!gier (Muzeum i.Archiwum W!gierskiej Polonii), Wielkiej 
Brytanii (Biblioteka Polska POSK, Instytut Józefa Pi,sudskiego w.Londynie, 
Instytut Polski i.Muzeum im. gen. Sikorskiego w.Londynie, Studium Polski 
Podziemnej) oraz W,och (O/rodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Paw,a II, 
Papieski Instytut Studiów Ko/cielnych). Poza tym NDAP w.2000 roku roz-
pocz!,a gromadzenie informacji o.polonicach – 76 polskich o/rodków polo-
nijnych w.11 krajach poproszono o.ogólne informacje o.ich zasobie. Efektem 
tego projektu jest wydany w.2004 roku informator Polskie instytucje za granic$. 
Przewodnik po zasobach archiwalnych.opracowany przez Ann! Krochmal. Skala 
dzia,a1 Naczelnej Dyrekcji Archiwów Polskich jest imponuj-ca. Do opieki 
nad archiwalnym dziedzictwem narodowym poza granicami kraju w,-czaj- 
si! równie0 m.in. Archiwum Akt Nowych (w ramach którego pr!0nie dzia,a 
Archiwum Polonii aktywnie pozyskuj-ce zbiory polonijne), Instytut Pami!ci 
Narodowej oraz Biblioteka Narodowa. 

Czy w.sytuacji, gdy instytucje pa1stwowe troszcz- si! o.polonica, organi-
zacje pozarz-dowe maj- jakie/ pole do dzia,ania? Odpowied2 na to pytanie 
musi by3 pozytywna, chocia0by ze wzgl!du na skal! zjawiska – pa1stwowe 
instytucje nie s- w.stanie obj-3 opiek- wszystkich podmiotów. Archiwa, do 
których nie docieraj- przedstawiciele archiwistyki pa1stwowej, powinny sta3 
si! przedmiotem zainteresowania przedstawicieli polskich organizacji poza-
rz-dowych. Cz!sto tkwi w.tych archiwach niezwyk,y potencja, polegaj-cy nie 
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tylko na warto/ci archiwaliów. Miejsce przechowywania zbiorów integruje 
Polaków i.Poloni!, cz!sto jest czynnikiem powstrzymuj-cym depolonizacj!. 
Tworz-cy si! wokó, nich ruch spo,eczny – wolontariuszy, miejscowych hi-
storyków, animatorów kultury i. tradycji polskich – owocuje ciekawymi ini-
cjatywami. Za jedn- z.nich mo0na uzna3  wydawanie kalendarzy ze zbiorów 
historycznych Polonii w.argenty1skich miastach – Rosario, Cordobie i.Santa 
Fe przez Bibliotek! Polsk- im. Ignacego Domeyki w.Buenos Aires.

Zadania organizacji pozarz-dowych w.dziedzinie pomocy Polakom i.Polonii 
za granic- maj- charakter projektowy i.zwykle s- realizowane w.czasie roku 
lub dwóch. Tak- sytuacj! wymuszaj- regulaminy grantodawców. Obecnie 
dzia,ania na rzecz dziedzictwa narodowego za granic- finansuj- Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych (konkurs „Wspó,praca z.Poloni- i.Polakami za granic-”) 
oraz Ministerstwo Kultury i.Dziedzictwa Narodowego (priorytet „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego za granic-”). Projekty NGO w.ramach tych kon-
kursów, podobnie jak dzia,ania NGO w.kraju, powinny uzupe,nia3 dzia,a-
nia Pa1stwa Polskiego. Dlatego najs,uszniejsze wydaje si!, 0eby organizacje 
pozarz-dowe obj!,y swoimi dzia,aniami w.pierwszym rz!dzie /rodowiska 
i.organizacje polonijne oraz osoby prywatne (m.in. by,ych dzia,aczy emigra-
cyjnych). Instytucje polonijne natomiast, powinny by3 miejscem dzia,ania 
NGO w.obszarach nie obj!tych prac- archiwistów pa1stwowych. O/rodek 
KARTA stara si! tak dzia,a3.

Wspó"praca ze &rodowiskami polonijnymi
Z.ka0dym rokiem ubywa polskich organizacji za granic-. Stowarzyszenia kom-
batanckie rozwi-zuj- si! z.powodu braku cz,onków, a.organizacje wspomaga-
j-ce Polaków w.czasie trwania PRL s- likwidowane ju0 od lat 90. Zamykaj-c 
dzia,alno/3 statutow- ich cz,onkowie cz!sto nie zastanawiaj- si! co zrobi3 
z.archiwami dokumentuj-cymi dzia,alno/3 stowarzyszenia – po prostu je 
wyrzucaj-. 

Na szcz!/cie s- te0 takie, które maj- /wiadomo/3, 0e historia ich dzia-
,alno/ci zapisana w.archiwaliach jest wa0na. Przyk,adem mo0e by3 organi-
zacja Independent Polish Agency (IPA) w.szwedzkim Lund. Archiwum do-
kumentuj-ce dzia,alno/3 IPA – powsta,ej pierwotnie jako Komitet Pomocy 
Solidarno/ci (KPS), którego zadaniem by,o oddzia,ywanie na szwedzk- opini! 
publiczn- i.zbieranie /rodków na pomoc dla ró0norodnych /rodowisk w.Polsce. 
KPS, w.latach 1983–84, stopniowo ewoluowa,, by ostatecznie, ju0 pod nazw- 
Independent Polish Agency, skupi3 si! na dzia,alno/ci czysto informacyjnej. 
IPA sta,a si!, przede wszystkim, niezale0n- agencj- prasow-, dostarczaj-c- 
nieocenzurowanych informacji o.Polsce lat 80., a.tak0e instytutem kultural-
nym organizuj-cym w.Europie, USA i.Kanadzie ró0norodne wystawy po/wi!-
cone krajowi oraz przygotowuj-cym wydawnictwa albumowe, filmy, nagrania 
d2wi!kowe i.dokumentacje niezale0nej dzia,alno/ci w.Polsce. IPA od 2003 roku  
rozpocz!,a przekazywanie swojego archiwum do O/rodka KARTA. Licz-cy 
ponad 20 tysi!cy obiektów zbiór fotografii zosta, uporz-dkowany i.cz!/ciowo 
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zdigitalizowany. Obecnie jest jednym z.najwa0niejszych wizualnych 2róde, 
do badania historii opozycji antykomunistycznej w.PRL.

Wspó"praca z%osobami prywatnymi i%ratowanie prywatnych archiwów
Liczne archiwalia znajduj- si! w.r!kach prywatnych. Zdarza si!, 0e s- to 
zbiory o.znaczeniu pa1stwowym. Wynika to z.ró0nych przyczyn, m.in. z.tego 
0e Ministerstwo Spraw Zagranicznych rz-du RP na uchod2ctwie w.instrukcji 
z.25 VI 1945 r. dla placówek dyplomatycznych nakazywa,o ukrycie lub znisz-
czenie wszelkich materia,ów mog-cych zaszkodzi3 osobom wspó,pracuj-cym 
z.w,adzami londy1skimi. W.ten sposób akta ambasad i.konsulatów zosta,y 
ukryte w.domach ich pracowników. Cz!/3 tych zbiorów do dzi/ nie zosta,a 
odnaleziona. 

Kolejnym problemem s- spu/cizny, zw,aszcza wa0nych dla historii Polski 
postaci, które pozosta,y na emigracji. Cz!sto archiwa dokumentuj-ce ich dzia-
,alno/3 spo,eczn- czy polityczn- nie zostaj- zabezpieczone. Przyk,adem mo0e 
by3 cz!/3 spu/cizny Naczelnego Wodza RP genera,a Kazimierza Sosnkowskiego. 
Do polskiej ambasady w.Madrycie w.2012 roku zg,osili si! w,a/ciciele domu, 
w.którym mieszka,a wdowa po generale, Jadwiga Sosnkowska (zm. 1993). 
Okaza,o si!, 0e odnale2li w. nim cz!/3 spu/cizny genera,a – listy, notatki, zdj!-
cia rodzinne, kolekcj! ksi-0ek, klisze z.negatywami, fragmenty wspomnie1, 
a.nawet sygnowan- znakiem tajno/ci korespondencj! z.genera,em Sikorskim. 
To zdumiewaj-ce, 0e zbiory zachowa,y si!, zw,aszcza 0e przez wiele lat w.bu-
dynku, w.którym je znaleziono, mieszkali bezdomni. Dzi!ki staraniom am-
basady i.MSZ archiwum trafi,o do Centralnego Archiwum Wojskowego. 

Jak ratowa3 te bezcenne zbiory? Zwi-zki czy stowarzyszenia polonijne cz!-
sto intensywnie koncentruj- si! na promocji swojej diaspory oraz organizacji 
wydarze1 kulturalnych – na gromadzenie, zabezpieczanie i.opracowywanie 
zbiorów nie starcza energii i.pieni!dzy. Ten problem staraj- si! rozwi-za3 
polonijni spo,ecznicy. Gromadz- w,asnym sumptem /wiadectwa obecno/ci 
polskiej emigracji, a.nie maj-c instytucjonalnego wsparcia pozyskuj- pie-
ni-dze nie z.kraju, ale od prywatnych sponsorów. Na przyk,ad w.Filadelfii 
dzia,a Regina Gorzkowska-Rossi, która ratuje wyrzucane archiwa i.próbuje 
powo,a3 do 0ycia Archiwum Polonijne w.Filadelfii, upatruj-c w.nim szans! 
na integracj! wokó, tej inicjatywy rozproszonej spo,eczno/ci polskiej.

W wielu zak-tkach /wiata mo0na odnotowa3 ciekawe, prywatne inicjaty-
wy zabezpieczania i.popularyzacji /ladów polsko/ci. Jedn- z.setek takich jest 
Muzeum Juana Szychowskiego (w okolicach argenty1skiego miasta Apostoles), 
powsta,e na cze/3 polskiego emigranta, który przyby, do.Argentyny na po-
cz-tku XX wieku i.stworzy, Amand! – drug- co do wielko/ci argenty1ska 
firm! produkuj-c- yerba-mate. Zosta,o powo,ane do 0ycia dzi!ki staraniom 
rodziny Szychowskich, a.na ekspozycji oprócz muzealiów s- równie0 np. 
fotografie. Zwiedzaj-cy – oprowadzani po Muzeum przez wnuczków Juana 
Szychowskiego – poznaj- nie tylko histori! firmy, ale te0 u/wiadamiaj- sobie 
znaczenie obecno/ci Polaków w.Argentynie. Takie, powstaj-ce poza wielkimi 
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o/rodkami polonijnymi i.dzia,aj-ce lokalnie muzea czy izby pami!ci s- czyn-
nikiem integruj-cym Poloni! i.zapobiegaj-cym jej depolonizacji. Z.dala od 
ambasad i.konsulatów, w.miejscach których nie wizytuj- polscy politycy 
i.przedstawiciele polskich instytucji kultury, trudniej integrowa3 Poloni!, 
dlatego tym bardziej energia lokalnych spo,eczników powinna by3  doceniana 
i.wspierana m.in. przez polskie organizacje pozarz-dowe.

Wspó"praca z%instytucjami polonijnymi i%wychod(czymi w%obszarach nie 
obj#tych prac$ archiwistów pa'stwowych
Polem dzia,ania organizacji pozarz-dowych mog- by3 projekty realizowa-
ne wspólnie z.o/rodkami polonijnymi, szczególnie w.dziedzinach, które 
nie s- priorytetowe dla przedstawicieli pa1stwowej archiwistyki – m.in. 
w.digitalizacji zbiorów fotograficznych. Taki projekt od wielu lat realizuje 
O/rodek KARTA w.Archiwum Fotograficznym Instytutu Polskiego i.Muzeum 
im. gen. Sikorskiego (IPiMS) w.Londynie. W.2006 roku Archiwum Fotografii 
O/rodka KARTA podj!,o wspó,prac! z.IPiMS oraz z.jego autonomiczn- cz!/ci- 
– Studium Polski Podziemnej (SPP). Instytucje prowadz- wspólne dzia,ania 
g,ównie w.zakresie dokumentowania historii najnowszej, jej propagowania 
i.poszerzenia wiedzy historycznej spo,ecze1stwa. IPiMS jest jednym z.najwa0-
niejszych polskich archiwów poza granicami kraju. Posiada najwi!kszy zbiór 
2róde, aktowych i.fotograficznych do dziejów rz-du polskiego na uchod2stwie 
i.Polskich Si, Zbrojnych na Zachodzie w.okresie II wojny /wiatowej i.powo-
jennej emigracji. Archiwum Fotografii O/rodka KARTA jako jedyne w.Polsce 
udost!pnia zbiory fotograficzne Instytutu. Archiwi/ci O/rodka KARTA wie-
lokrotnie przeprowadzali kwerendy w.zbiorach ikonograficznych Instytutu. 
Ich plonem jest ponad 10 tys. zdigitalizowanych zdj!3, które s- dost!pne na 
stronach internetowych O/rodka KARTA.

W.2012 roku O/rodek KARTA realizowa, projekt Cyfrowe Archiwum 
Tradycji Lokalnej w.Buenos Aires. Zespó, Fundacji O/rodka KARTA w.czasie 
pobytu w.Argentynie przeprowadzi,  szkolenie dla pracowników Biblioteki 
Polskiej im. Ignacego Domeyki  (BPID) z.zakresu archiwizacji fotografii oraz 
z.nagrywania relacji /wiadków historii. Po przeprowadzonym szkoleniu, we 
wspó,pracy z.BPID, zosta,y podj!te dzia,ania dokumentuj-ce i.zabezpiecza-
j-ce (poprzez digitalizacj!) oraz wywo,uj-ce nowe (poprzez realizacj! nagra1 
biograficznych z.przedstawicielami najstarszego pokolenia Polaków)  2ród,a 
wiedzy o.historii Polaków i.Polonii w.Argentynie. Uda,o si! zdigitalizowa3 1200 
fotografii i.nagra3 kilkana/cie relacji biograficznych. Nast!pnym krokiem by,o 
uruchomienie w.Argentynie  Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej (strony 
www.biblioteka.domeyki.archiwa.org b!d-cej cz!/ci- sieci www.archiwa.org), 
w.którym prezentowane s- wybrane zdj!cia i.dokumenty zarówno ze zbiorów 
BPID, jak i.archiwów prywatnych oraz fragmenty nagra1  /wiadków historii 
zrealizowanych w.Argentynie, a.wi!c materia,y pozyskane w.trakcie trwania 
projektu. Przekazana wiedza oraz narz!dzia (strona www, skaner, dyktafon, 
dysk zewn!trzny) umo0liwi- pracownikom Biblioteki kontynuacj! dzia,a1 
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zwi-zanych z.archiwizacj-, nagrywaniem oraz upowszechnianiem w.inter-
necie materia,ów historycznych dotycz-cych Polaków i.Polonii w.Argentynie 
tak0e po zako1czeniu trwania projektu.

Jak dzia"a)?
Archiwalne dziedzictwo kulturowe przechowywane jest w.ró0nych, czasem 
w.najmniej oczekiwanych miejscach. Do/wiadczenia zdobyte w.czasie wspó,-
pracy O/rodka KARTA ze /rodowiskami polonijnymi wskazuj- na potrzeb! 
mo0liwie najpe,niejszej identyfikacji tych miejsc. Stworzenie ich listy, ogólnie 
dost!pnej, jest pierwszym krokiem do pe,nej diagnozy skali zachowania ar-
chiwaliów dotycz-cych Polonii i.Polaków za granic-. Dopiero wtedy, gdy na 
mapie /wiata zostan- zaznaczone nie tylko znane instytucje polonijne, ale te0 
mniejsze, lokalne o/rodki polsko/ci, obraz tych zbiorów stanie si! pe,niejszy. 
Pozwoli to na okre/lenie potrzeb podmiotów opiekuj-cych si! archiwaliami. 
Lista takich miejsc powinna by3 tworzona poprzez wymian! do/wiadcze1 
i.informacji pomi!dzy m.in. Naczeln- Dyrekcj- Archiwów Pa1stwowych, 
badaczami historii, placówkami dyplomatycznymi, o/rodkami polonijnymi, 
organizacjami pozarz-dowymi. Wspó,praca taka jest konieczna, poniewa0 
zbiory wielu organizacji nie s- odnotowane w.0adnych informatorach czy 
na 0adnych stronach internetowych. Tego zadania nale0y podj-3 si! jak naj-
szybciej, pami!taj-c 0e polonica to cz!/3 polskiego dziedzictwa kulturowego.

B>#((# 5<9# – historyczka, kierownik dzia,u Ikonografii O/rodka 
KARTA, fotoedytorka oraz autorka publikacji i.wystaw O/rodka KARTA.
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Co si! dzieje 
z.archiwum 
w.internecie? 
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Internet jest naturaln- przestrzeni- rozwoju archiwum spo,ecznego. O.tym jak 
w.praktyce wykorzysta3 go mo0na w.dzia,alno/ci archiwalnej pisz! w.cz!/ci 
podr!cznikowej, w.artykule: Archiwum spo"eczne w!internecie. Warto jednak 
spojrze3 na internet nie tylko z.perspektywy narz!dzi pozwalaj-cych na udo-
st!pnianie zbiorów, ale tak0e zastanowi3 si!, jak cyfrowa przestrze1 zmienia 
ich status oraz model ich wykorzystywania.

Jednym z.najwa0niejszych wyzwa1 zwi-zanych z.udost!pnianiem w.inter-
necie zbiorów archiwalnych jest ich dekontekstualizacja. Inaczej ni0 w.trady-
cyjnym archiwum, w.internecie oryginalne znaczenie, nadawane w.ramach 
opisu tworzonego przez archiwist!, mo0e zosta3 bardzo ,atwo oderwane od 
dokumentu. Dotyczy to szczególnie fotografii, które same w.sobie nie prze-
kazuj- informacji ani o.autorze zdj!cia, ani te0 cz!sto o.miejscu czy celu 
w.jakim powsta,y. Oryginalny podpis na rewersie zdj!cia pozwala odczyta3 
je w.odpowiednim, historycznym kontek/cie. Je/li takie zdigitalizowane zdj!-
cie zostanie skopiowane ze strony archiwum i.rozpowszechnione na innych 
stronach bez odpowiedniego opisu, jego znaczenie mo0e zosta3 zafa,szowane. 
Czytelnik korzystaj-cy ze zbiorów udost!pnianych na miejscu przegl-da je 
zawsze w.ramach okre/lonego porz-dku (np. kolekcji, teczek itp.), odwzoro-
wuj-cych np. struktur! administracyjn- okre/lonej instytucji czy przebieg 
dokumentowanych wydarze1. Chocia0 schemat ten przenoszony jest do in-
ternetu, zbiory w.formie cyfrowej mog- by3 w.,atwy sposób z.niego wyj!te.

Dekontekstualizacj! ,-czy3 mo0na z.innym powa0nym zagro0eniem wobec 
dokumentów historycznych publikowanych online – estetyzacj-. Problem ten 
ma wiele w-tków. Mo0na na niego spojrze3 z.perspektywy samych archiwistów 
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spo,ecznych, którym zale0e3 mo0e na udost!pnianiu przede wszystkim tych 
zbiorów, które mog- zosta3 uznane za atrakcyjne (estetyczne, sensacyjne itp.). 
Z.drugiej strony, nawet przy za,o0eniu publikowania zbiorów bez wzgl!du na 
ich potencjaln- atrakcyjno/3, popularno/3 zdoby3 mog- jedynie te, które b!d- 
atrakcyjne z.dzisiejszego punktu widzenia. Problem ten znów dotyczy przede 
wszystkim fotografii. Je/li spróbujemy zanalizowa3 model funkcjonowania 
zdj!3 historycznych w.przestrzeniach codziennej komunikacji internetowej 
takich jak Facebook, zobaczymy, 0e bardzo cz!sto obrazom z.przesz,o/ci tam 
obecnym nadawane s- wy,-cznie estetyczne lub rozrywkowe znaczenia. 
Nie jest to b,ahy problem, je/li u/wiadomimy sobie, 0e na stronie archiwum 
spo,ecznego udost!pnia3 mo0emy np. fotografie rodzinne z.wizerunkami 
konkretnych i.0yj-cych wci-0 osób. Je/li takie zdj!cia zostan- oderwane od 
swojego podstawowego, historycznego i.archiwalnego kontekstu i.nadane 
im zostanie jedynie rozrywkowe, ahistoryczne znaczenie, osoby widoczne 
na zdj!ciach stan- si! uprzedmiotowione. 

Zbiory archiwalne w.wersji cyfrowej ,atwo te0 podlega3 mog- wszelkim 
manipulacjom zwi-zanym z.ich tre/ci-. Nie zawsze musi by3 to dzia,anie 
maj-ce na celu /wiadome zniekszta,cenie zawartej w.nich informacji, cz!sto 
– zw,aszcza w.przypadku zdj!3 – to wynik dbania o.atrakcyjno/3 udost!pnia-
nego materia,u. Retuszujemy skany, usuwamy b,!dy, poprawiamy niedosko-
na,o/ci, aby publikowane archiwalia by,y jak najbardziej czytelne i.estetyczne. 
Zapominamy jednak, 0e mimo wszystko jest to ingerencja w.oryginaln-, 
historyczn- form! tych zasobów. Pytanie o.granice ingerencji w.oryginaln- 
tre/3 dokumentu (obróbki skanu) musz- by3 zadawane zawsze w.perspekty-
wie konkretnego materia,u - nie da si! tu raczej wprowadzi3 ogólnej zasady.

Archiwum udost!pniaj-ce swoje zbiory online nara0a si! na problem 
utraty cz!/ci swojej w,adzy, polegaj-cej nie tylko na nadawaniu znacze1 publi-
kowanym archiwaliom, ale tak0e utraty monopolu na ich rozpowszechnianie. 
Dokument w.formie cyfrowej mo0e by3 przecie0 w.prosty sposób skopiowany 
z.oryginalnej strony i.ponownie opublikowany zupe,nie niezale0nie od woli 
archiwistów – czytelnik korzystaj-cy ze zbiorów na miejscu oczywi/cie tak0e 
mo0e je skopiowa3 i.u0y3 dowolnie, ale jest to nieco trudniejsze.

Archiwum nie posiada narz!dzi pozwalaj-cych na kontrolowanie czy 
udost!pniane przez niego zbiory rozpowszechniane s- w.odpowiedni sposób. 
Kontrola taka nie jest zreszt- zasadna – materia,y archiwalne rozpowszech-
niane w.formie cyfrowej mog- uzyska3 „drugie 0ycie”: zosta3 wykorzystane 
nie tylko w.celach naukowych czy edukacyjnych, ale tak0e sta3 si! podstaw- 
remiksów i… narz!dziem komunikacji. Holenderska badaczka José van Dijck 
w.swojej ksi-0ce Mediated Memories in the Digital Age (José van Dijck, Mediated 
Memories in the Digital Age, Stanford 2007.) opisuje, w.jaki sposób fotografie 
cyfrowe z.funkcji biograficznej (przywo,ywania wspomnie1) staj- si! form- 
j!zyka opisywania np. swoich emocji.
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Fotografia dokumentuj-ca scen! wyzwolenia miasta przez wojska ameryka1skie przedstawiona jest 
i.komentowana na Facebooku poza historycznym kontekstem – nie mamy te0 podstawowych informacji 
o.zdj!ciu.

W.tym przypadku zdj!cie historyczne pe,ni jedynie rol! t,a dla komunikatu o.zupe,nie ahistorycznym 
charakterze, przekazuj-cym pozytywne emocje zwi-zane z.pocz-tkiem weekendu.
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Wolfgang Ernst, teoretyk archiwów cyfrowych, zwraca uwag!, 0e „akt 
archiwizacji jest gestem oddzielenia dokumentów od bezpo/redniego oddzia-
,ywania tera2niejszo/ci w.celu przechowania materii, energii lub informacji 
dla ich ponownego u0ycia w.przysz,o/ci” (Ernst, Wolfgang, Archiwum, prze-
chowywanie, entropia. Tempor(e)alno() fotografii, w: Archiwum jako projekt, red. 
K. Pijarski, Warszawa 2011, s. 67). Archiwum cyfrowe zaburza ten porz-dek, 
dokumenty w.nim udost!pniane uzyskiwa3 mog- nowe, wspó,czesne ju0 
znaczenie, cz!sto radykalnie ahistoryczne. Nie mo0na oczywi/cie tego pro-
cesu ocenia3 wy,-cznie negatywnie. Co wi!cej, próby blokowania mo0liwo/ci 
pobierania tre/ci ze stron WWW archiwum skazane s- na niepowodzenie. 
Trudno wypracowa3 skuteczny sposób zabezpieczenia zbiorów, nie jest to 
tak0e zasadne ze wzgl!du na to, 0e utrudnia,oby si! w.ten sposób korzystanie 
z.tych tre/ci tak0e do celów takich jak edukacja czy badania naukowe, na 
które archiwum cyfrowe powinno zawsze by3 otwarte.

Archiwum cyfrowe online pozwala u0ytkownikowi nie tylko na nieogra-
niczone i.nieautoryzowane rozpowszechnianie udost!pnianych tam zbio-
rów, ale tak0e docierania do nich poza katalogiem przygotowanym przez 
archiwistów. Do materia,ów dociera3 mo0na przecie0 nie tylko za pomoc- 
nadanego, a.nast!pnie przeniesionego do internetu uk,adu archiwalnego 
(kolekcje, teczki itp.), ale te0 za pomoc- Google, które indeksuje wszystkie 
zasoby w.oderwaniu od oryginalnej struktury archiwum. Je/li dodatkowo 
archiwum publikuje transkrypcje dokumentów i.umo0liwia ich pe,notekstowe 
wyszukiwanie, metadane czy schemat katalogu przygotowany przez archi-
wistów traci na znaczeniu. U0ytkownicy w.jakim/ stopniu nie potrzebuj- ju0 
katalogu archiwalnego, je/li mog- do interesuj-cych ich dokumentów dotrze3 
za pomoc- s,ów kluczowych – szczególnie, je/li archiwum udost!pnia tak0e 
pe,n- transkrypcj! dokumentów. Obecno/3 zasobów archiwum cyfrowego 
w.Google pokazuje te0, 0e tre/ci w.formie cyfrowej mog- by3 w.automatyczny 
i.nieautoryzowany sposób przetwarzane.

Z.drugiej strony po/rednictwo Google w.dost!pie do archiwaliów ma pozy-
tywne efekty. Nie zawsze mechanizm strony archiwum pozwala na sprawne 
przeszukiwanie udost!pnionych zbiorów – Google mo0e by3 alternatywnym 
sposobem na dotarcie do nich. Obecno/3 informacji o.poszczególnych zbiorach 
w.tej wyszukiwarce pozwala te0 na dotarcie do nich osobom nie wiedz-cym 
wcze/niej o.istnieniu publikuj-cego je archiwum.

Do katalogu wyzwa1 stawianych wobec archiwów spo,ecznych w.inter-
necie doda3 mo0na jeszcze problemy zwi-zane z.dost!pno/ci- zbiorów dla 
nowych grup odbiorców. Dost!p do instytucji zawsze jest w.jaki/ sposób ogra-
niczony (cho3by godzinami otwarcia czy wielko/ci- czytelni). Co wi!cej, insty-
tucja i.zdefiniowane przez ni- zasady s- barier-, która blokuje korzystanie 
z.zasobów osobom przypadkowym, nieposiadaj-cym przynajmniej minimum 
wiedzy. Te bariery znikaj- w.momencie umieszczenia zbiorów online.

Z.tego te0 powodu archiwum powinno w.odpowiedni sposób edukowa3 
swoich u0ytkowników, np. opisuj-c dok,adnie swoj- misj!, charakter zasobów, 



(-
 $7& 2

)73>3 );,1(6
7#

/
<

 #
;70

%310
3(73@ 

57

zasady korzystania ze zbioru itp. Tak szerokie udost!pnianie zbiorów ,-czy 
si! te0 z.problemem praw autorskich i.prawa do prywatno/ci (patrz artyku,: 
Udost'pnianie materia"ów archiwalnych)

Mimo wymienionych wy0ej problemów, archiwum spo,eczne w.bardzo 
pozytywny sposób wykorzysta3 mo0e potencja, internetu do upowszechniania 
gromadzonych przez siebie archiwaliów. Nigdy dot-d nie by,o to takie proste, 
nigdy dot-d te0 zasi!g tego udost!pniania nie by, tak szeroki. Warto jednak 
przed przyst-pieniem do budowania internetowej strategii dla archiwum 
spo,ecznego mie3 /wiadomo/3 wyzwa1, jakie ,-cz- si! z.udost!pnianiem 
materia,ów historycznych online.





P O D R ! C Z N I K





Temat pozyskiwania zbiorów okazuje si! szczególnie wa0ny w.kontek/cie 
pracy archiwów spo,ecznych, które w.przeciwie1stwie do archiwów pa1-
stwowych, nie otrzymuj- zbiorów bez swojego aktywnego udzia,u. Od stra-
tegii archiwum zale0y w.jaki sposób i.jakiego rodzaju materia,y b!dzie ono 
pozyskiwa,o. 

". KRYTERIA PRZYJMOWANIA ZBIORÓW
Poniewa0 archiwa spo,eczne aktywnie pozyskuj- zbiory, wa0ne jest, by w.kla-
rowny sposób ustali3 kryteria przyjmowania zbiorów, wypracowa3 narz!dzia 
i.procedury potrzebne przy ocenie warto/ci pozyskiwanej dokumentacji. 

Zainteresowania archiwów spo,ecznych s- ró0norodne, si!gaj- cz!sto ob-
szarów niedost!pnych dla archiwistyki pa1stwowej. Dla archiwów osadzonych 
w.ma,ych spo,eczno/ciach ka0dy pozyskany materia, o.tematyce lokalnej b!-
dzie warto/ciowy. Inaczej sprawa ma si! w.wi!kszych miastach, gdzie istnieje 
obok siebie szereg fundacji, stowarzysze1 prowadz-cych archiwa. Nie.zbieraj- 
wszystkiego, specjalizuj- si! w.pewnych obszarach tematycznych. Istniej- 
te0 archiwa zajmuj-ce si! gromadzeniem jednego typu zbioru, bez wzgl!du 
na.tematyk! (np. fotografie).

*+,-./01: Zbiory tematyczne. Fundacja Kultury i!Dziedzictwa Ormian Polskich 
gromadzi armenika maj$ce zwi$zek z!Ormianami Polskimi: druki, r'kopisy, foto-
grafie, szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, obrazy, pami$tki. Fundacja Centrum 
Dokumentacji Czynu Niepodleg"o(ciowego skupia si' na gromadzeniu dokumentów 
dotycz$cych zmaga# niepodleg"o(ciowych Polaków w!XIX i!XX w., ze szczególnym 

Pozyskiwanie 
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uwzgl'dnieniem opozycji antykomunistycznej w!PRL. Zbiera tak2e niezale2ne 
wydawnictwa z!lat 1976–1989, materia"y ikonograficzne, fonograficzne, filmowe 
zwi$zane z!wymienionym tematem. Te dwie organizacje przyj'"y kryterium tema-
tyczne jako decyduj$ce przy przyjmowaniu materia"ów, kieruj$ wi'c swój apel do 
okre(lonego (rodowiska, które dysponuje tego typu archiwaliami. 

*+,-./01: Zbiory gatunkowe. Fundacja „Archeologia Fotografii” pozyskuje zdj'-
cia, negatywy i!wszelkie materia"y zwi$zane z!ich histori$. Gromadzi i!zabezpiecza 
przede wszystkich spu(cizny po warszawskich artystach-fotografach. 

Nawet w.przypadku okre/lenia pól zainteresowa1 archiwum cz!sto (na przy-
k,ad z.powodu ograniczonych mo0liwo/ci przechowywania) konieczna jest 
dalsza selekcja. Archiwi/ci staj- wtedy przed pytaniami takimi jak: czy ma-
teria, jest wspó,czesny czy historyczny, czy jest to orygina, czy kopia, czy 
jest powszechnie znany i.dost!pny, je/li jego stan zachowania jest z,y – czy 
jest mo0liwo/3 poddania go natychmiastowej konserwacji.

Obecnie istniej- archiwa pozyskuj-ce wy,-cznie zbiory cyfrowe, np. portal 
dolny-slask.org.pl tworzony przez Stowarzyszenie Wratislaviae Amici. Taka 
dzia,alno/3 rodzi nieco inne pytania dotycz-ce selekcji przyjmowanych mate-
ria,ów. Przechowywanie zbiorów cyfrowych stwarza odmienne problemy ni0 
przechowywanie orygina,ów. Cz!sto mocna selekcja takich materia,ów nie jest 
konieczna. Istotne jest jednak pytanie o.jako/3 techniczn-. Archiwum cyfrowe 
musi zadba3 o.to, by przechowywane pliki spe,nia,y standardy jako/ci – by 
w.przysz,o/ci mog,y by3 wykorzystane na mo0liwie wielu polach eksploatacji. 

#. SPOSOBY POZYSKIWANIA ZBIORÓW
Archiwa spo,eczne pozyskuj- zbiory aktywnie, zwracaj-c si! do osób prywat-
nych, organizacji, stowarzysze1, które nie maj- mo0liwo/ci odpowiedniego 
przechowywania, opracowania i.udost!pniania archiwaliów. Zaufanie spo,ecz-
ne, które buduje si! latami, i.relacje z.lud2mi skupionymi wokó, archiwum s- 
bardzo istotne. Ofiarodawcy musz- mie3 pewno/3, 0e ich zbiory trafi- w.dobre 
r!ce. Niekiedy przekazywane materia,y maj- dla nich warto/3 sentymentaln-. 
Archiwum powinno zadba3 o.nale0yte warunki przechowywania zbiorów, ich 
odpowiednie opracowanie oraz udost!pnianie zgodnie z.ustaleniami, a.tak-
0e o.transparentno/3 swoich dzia,a1. Wa0ne jest zapewnienie ofiarodawcy 
o.wieczystym przechowywaniu darów i.alternatywie na wypadek likwidacji 
archiwum spo,ecznego (np. przekazanie zasobu do archiwum pa1stwowego).

Lokalne projekty s- prostsze do realizacji we wspó,pracy z.partnerem 
dzia,aj-cym na danym terenie, któremu ,atwiej jest zdoby3 dane kontaktowe 
do /wiadków, który mo0e pomóc w.nawi-zaniu kontaktu z.urz!dem, domem 
kultury, szko,-, stowarzyszeniami. 
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2.1 Inicjatywy spo"eczne
Sposobem na pozyskiwanie zbiorów jest uczestnictwo w.akcjach spo,ecznych 
oraz ich inicjowanie. Akcje takie spe,niaj- równie0 swoj- funkcj! promocyj-
n- – o.wiele ,atwiej jest zainteresowa3 media niecodzienn- inicjatyw- lub 
jednorazowym projektem ni0 bie0-c- prac- archiwum.

*+,-./01 : Uczestnictwo w!akcji. Archiwum Pa#stwowej Akademii Nauk od 
trzech lat organizuje Warszawski Piknik Archiwalny z!okazji Mi'dzynarodowego 
Dnia Archiwów. Uczestnicz$ w!nim archiwa pa#stwowe i!spo"eczne, archiwa in-
stytucji publicznych, muzea, m.in. Archiwum G"ówne Akt Dawnych, Archiwum 
Polskiego Radia, Muzeum Drukarstwa, Archiwum Szko"y G"ównej Handlowej 
i!Archiwum O(rodka KARTA. Organizatorzy Pikniku Archiwalnego udost'pniaj$ 
miejsce w!Pa"acu Staszica – jest to okazja do zaprezentowania zbiorów archiwal-
nych, nawi$zania kontaktów z!innymi instytucjami, a!tak2e pozyskania kontaktów 
ze (wiadkami historii i!przysz"ymi ofiarodawcami.

*+,-./01 : Inicjowanie akcji
 » W!2007 r. z!inicjatywy O(rodka KARTA powsta" program dedykowany po-

zyskiwaniu dokumentów historycznych – „Pogotowie Archiwalne”. G"ównym 
jego zadaniem jest ratowanie zbiorów prywatnych z!XX wieku m.in. spu(cizn, 
wspomnie#, zdj'), wydawnictw niezale2nych. Specjalnie zakupiony przez 
O(rodek KARTA samochód doje2d2a na wezwanie osób chc$cych przekaza) 
archiwalia. Pogotowie Archiwalne ocala od zniszczenia dokumenty przy mi-
nimalnym zaanga2owaniu darczy#ców. Zgromadzone w!ten sposób materia"y 
s$ opracowywane i!w"$czane do zasobu Archiwum O(rodka KARTA. Osoby, 
które nie chc$ rozstawa) si' ze swoimi archiwami, a!uwa2aj$, 2e znajduj$ si' 
w!posiadaniu rzeczy godnych uwagi, mog$ podzieli) si' z!O(rodkiem KARTA 
swoimi zbiorami. W!takim przypadku zdj'cia i!dokumenty s$ digitalizowane 
i!zwracane w"a(cicielom. 

2012, Warszawa
Samochód „Pogotowia 
Archiwalnego” 
w.trakcie akcji zbierania 
archiwaliów.
Fot. Dominik Czapigo
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 » „Wesela na pokolenia! Ratujemy zdj!cia /lubne i.weselne z.dawnych lat!” 
– to has"o akcji spo"ecznej zorganizowanej w!czerwcu 2011 r. przez Archiwum 
Fotografii O(rodka KARTA. Celem by"o ocalenie zdj') (lubnych i!weselnych 
Polaków. W!wybranych miastach w!Polsce podj'to akcj' digitalizacyjn$ fotogra-
fii: przynoszone przez mieszka#ców miast zdj'cia by"y nieodp"atnie skanowane, 
poddane retuszowi, nast'pnie drukowane. Dzi'ki tej akcji Archiwum w!ci$gu 
jednego miesi$ca zgromadzi"o skany 300 (lubnych fotografii.

Zach!t! do przekazywania zbiorów archiwum mo0e stanowi3 te0 organizo-
wanie konkursów, np. na wspomnienia czy zaprezentowanie historii jednego 
zdj!cia. Efektem takiego konkursu i.jednocze/nie nagrod- dla uczestników 
mo0e by3 publikacja, wystawa, album lub folder promocyjny.

2.2 Pozyskiwanie oparte na wspó"pracy z%innymi 
organizacjami, w%ramach wymiany i%digitalizacji zbiorów 
Wspó,praca mi!dzy organizacjami zajmuj-cymi si! gromadzeniem zbiorów 
historycznych mo0e przynie/3 obustronne korzy/ci. Wymiana materia,ów 
archiwalnych to cenne 2ród,o pozyskiwania zbiorów takich jak pocztówki, 
ulotki, wydawnictwa wychodz-ce poza cenzur-. Unikatowe zbiory mo0na te0 
pozyska3 w.toku wymiany z.zagranicznymi organizacjami. 

*+,-./01 : Wymiana wydawnictw wychodz%cych poza cenzur%. Dla 
O(rodka KARTA wa2nym 3ród"em wymiany od kilku lat jest Biblioteka Literatury 
Samizdatowej i!Emigracyjnej „Libri Prohibiti” z!Czech. W!toku wspó"pracy w!2011 r. 
Archiwum O(rodka KARTA pozyska"o kilkaset tytu"ów czasopism i!ksi$2ek czeskie-
go podziemia wydawniczego. Dzi'ki tej dzia"alno(ci, Archiwum Opozycji udost'pnia 
zbiory dotycz$ce ruchu dysydenckiego nie tylko w!Polsce, ale te2 w!innych krajach 
Europy &rodkowo-Wschodniej. 

26.08.1973, 
Warszawa 
Motocyklem 
do /lubu.
Fot. Jaros"aw 
Tara#, Zbiory 
O/rodka KARTA
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Wspó,prac! warto podejmowa3 równie0 z.organizacjami, które, cho3 gromadz- 
materia,y archiwalne, nie maj- mo0liwo/ci czy te0 intencji ich udost!pnia-
nia. Archiwum spo,eczne mo0e wtedy pomóc w.upowszechnianiu zbiorów 
tej organizacji – przechowuj-c je w.swojej siedzibie jako osobn- kolekcj!, 
digitalizuj-c i.udost!pniaj-c.

*+,-./01: Projekt digitalizacji i!upowszechnienia niezale$nych wydawnictw 
bia"oruskich. W!2012 O(rodek KARTA podj$" wspó"prac' ze Stowarzyszeniem 
„Dyjariusz” na Bia"orusi. Stowarzyszenie to zajmuje si' prowadzeniem prac badaw-
czych i!gromadzeniem archiwaliów dotycz$cych historii spo"ecze#stwa bia"oruskiego 
w!XX w. Wzgl'dy polityczne nie pozwalaj$ tej organizacji na swobodne prowadzenie 
bada# naukowych oraz prawid"owe funkcjonowanie archiwum, które w!tym mo-
mencie nie ma w"asnej siedziby. Dzi'ki wspó"pracy z!Archiwum O(rodka KARTA, 
„archiwum bia"oruskie” zosta"o upowszechnione. Ze wzgl'du na bardzo niski nak"ad 
samizdatu i!jego ogromn$ warto(), cz"onkowie Stowarzyszenia „Dyjariusz” podj'li 
si' digitalizacji zbiorów, których kopie cyfrowe na bie2$co s$ przekazywane do 
Archiwum OK i zamieszczane w!Bibliotece Cyfrowej O(rodka KARTA. 

2.3 Zakup materia"ów archiwalnych
Zbiory archiwalne takie jak pocztówki, fotografie, wydawnictwa drugiego 
obiegu mo0na pozyska3 poprzez zakup na polskich i.zagranicznych aukcjach 
internetowych. Niekiedy kilka z,otych wystarczy na pozyskanie cennego 
/wiadectwa historycznego. Zakup zdj!3 od profesjonalnych fotografów wy-
maga zazwyczaj wi!kszych funduszy. 

Uwaga: Zakup zdj!3 od fotografa nie zawsze oznacza, 0e archiwum 
wchodzi w.posiadanie pe,nych praw do nich. Zale0y to od umowy 
archiwum z.autorem. Je/li archiwum uzna, 0e chce wykorzysta3 zdj!cie 
np. w.publikacji, musi niekiedy zap,aci3 za licencje na jednorazowe jego 
wykorzystanie. Kupno na aukcjach internetowych równie0 niesie ze sob- 
konieczno/3 uregulowania kwestii zwi-zanych z.wykorzystywaniem 
zakupionych pocztówek czy fotografii: cz!sto osoba wystawiaj-ca na aukcji 
nie posiada do nich praw autorskich i.wtedy nale0y szuka3 ich autora.

2.4 Apel o%przekazywanie archiwaliów
Naturalnym sposobem pozyskiwania archiwaliów jest zamieszczanie apeli 
o.przekazywanie zbiorów: skierowanych do danej spo,eczno/ci, stowarzy-
sze1, grup pasjonatów. Mo0na to robi3 za po/rednictwem mediów takich jak 
lokalne radio, gazeta oraz za po/rednictwem strony internetowej archiwum 
spo,ecznego. Internet otwiera nowe mo0liwo/ci pozyskuj-cym zbiory archi-
wom: przesy,anie przez ofiarodawców skanów materia,ów archiwalnych bez 
konieczno/ci odwiedzania siedziby organizacji. 
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*+,-./01 : Dzia"alno#& Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w!Kaliszu – 
twórcy internetowego muzeum historii miasta. Misj$ Wirtualnego Muzeum 
Fotografii Kalisza jest zaprezentowanie opowie(ci o!Kaliszu poprzez fotografie tego 
miasta. Do wspó"pracy zostali zaproszeni kaliszanie, którzy maj$ w!swoich zbiorach 
prywatnych zdj'cia i!mog$ si' nimi podzieli) z!Muzeum. Towarzystwo zach'ca do 
odwiedzenia swojej siedziby w!celu udost'pnienia zdj'), ale równie2 na stronie 
internetowej znajduje si' miejsce, gdzie mo2na samodzielnie doda) zdj'cie i!prze-
s"a) je do Muzeum. Zamieszczony zosta" apel o!uzupe"nianie opisów zdj') przez 
u2ytkowników internetowej strony. 

2.5 Nawi$zanie bezpo&redniego kontaktu
Temat przekazywania zbiorów do archiwum cz!sto rodzi nieufno/3, szereg 
pyta1 i.w-tpliwo/ci potencjalnych ofiarodawców. Instytucje, które z.racji swo-
jej dzia,alno/ci s- odwiedzane przez go/ci, maj- przewag! nad placówkami na 
co dzie1 zamkni!tymi. Zazwyczaj, z.powodu swojej otwarto/ci i.dost!pno/ci 
dla odwiedzaj-cych, ,atwiej obdarzane s- zaufaniem. Na przyk,ad dla biblio-
teki gminnej, której dzia,alno/3 jest doskonale znana lokalnej spo,eczno/ci, 
najlepsz- drog- do pozyskania interesuj-cych zbiorów b!dzie bezpo/rednia 
rozmowa z.czytelnikami. Okazuje si! ona skuteczniejsza ni0 apele og,aszane 
za po/rednictwem mediów.

Jednak i.instytucje funkcjonuj-ce w.sposób bardziej zamkni!ty mog- po-
stara3 si! przyci-gn-3 spo,eczno/3 i.przybli0y3 swoj- dzia,alno/3 np. poprzez 
zorganizowanie wystawy czy spotkania promocyjnego wokó, ksi-0ki. Mo0e 
to by3 okazja do bezpo/rednich rozmów, które cz!sto owocuj- udost!pnie-
niem zbiorów.

W.wypadku przedsi!wzi!3 opartych na nagrywaniu relacji bezpo/red-
ni kontakt jest jedyn- mo0liwo/ci- pozyskania 2ród,a – opowie/ci /wiad-
ka. O.tym, w.jaki sposób dociera3 do /wiadków opowiada artyku,: Historia 
Mówiona – realizacja nagra#. Przy okazji spotka1 ze /wiadkami historii, oprócz 
nagra1, archiwa d2wi!kowe pozyskuj- dokumentacj!: zdj!cia, /wiadectwa 
szkolne, dzienniki i.inne. 

$. PRZYJMOWANIE ZBIORÓW 
Pracownicy archiwum, pozyskuj-c zbiory, spotykaj- si! z.ich ofiarodawca-
mi. Po otrzymaniu propozycji przekazania materia,ów do archiwum nale0y 
w.rozmowie ustali3 czego ofiarodawca oczekuje od archiwum, i.odwrotnie – co 
archiwum mo0e takiej osobie zaoferowa3. Pracownik archiwum ma obowi-zek 
wype,ni3 procedury przyj!cia materia,ów do archiwum. 

3.1 Rozmowa z%ofiarodawc$
W.trakcie rozmowy z.ofiarodawc- warto omówi3 wszelkie w-tpliwo/ci od-
no/nie przekazywanych zbiorów. Istotne kwestie:
 » Posiadanie przez ofiarodawc# prawa autorskiego oraz praw pokrew-

nych do zbioru. Je/li w.zbiorze znajduj- si! np. wspomnienia, których 
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autorem jest kto/ inny ni0 ofiarodawca, nale0y zapyta3 samego autora 
o.udost!pnianie tych0e wspomnie1, chyba 0e ofiarodawca jest spadkobierc- 
praw autorskich. Do/3 cz!sto wyst!puj-cym zjawiskiem jest kolekcjonowa-
nie ró0nych materia,ów, nie wytworzonych przez ofiarodawc!, a.nast!pnie 
przekazywanie ich do archiwum. Rodzi to problemy zwi-zane z.upublicz-
nianiem archiwaliów, które szerzej porusza artyku, Udost'pnianie mate-
ria"ów archiwalnych.

 » Selekcja przyjmowanych materia"ów. Mo0na jej dokona3 w.momencie 
przyjmowania zbiorów, lecz nale0y by3 ostro0nym w.tej kwestii. Cz!sto 
trudno na pierwszy rzut oka oceni3 warto/3 historyczn- dokumentacji. 
Najlepiej taki materia, przejrze3 pó2niej i.spokojnie zastanowi3 si!, czy 
w,-cza3 go do zasobu archiwum. Okazuje si!, 0e cz!sto z.pozoru nieistotne 
materia,y mog- sta3 si! 2ród,em do poznania 0ycia codziennego, tradycji, 
zwyczajów itp. Nale0y uzgodni3 z.ofiarodawc-, co zrobi3 z.materia,ami 
zakwalifikowanymi do brakowania. 

 » Spis zdawczo-odbiorczy. W.czasie przyjmowania materia,ów do archi-
wum nale0y pami!ta3 o.sporz-dzeniu spisu, w.którym powinny by3 wy-
pisane wszystkie materia,y archiwalne, muzealia przekazywane przez 
ofiarodawc!. Dokument taki w.przysz,o/ci b!dzie podstaw- do sporz--
dzenia inwentarza archiwalnego.
W.spisie zdawczo-odbiorczym powinny znale23 si! rubryki:

data i.miejsce sporz-dzenia spisu,
sygnatura teczki,
tytu, teczki,
daty skrajne teczki,
liczba teczek,
data przekazania do archiwum,
podpis przekazuj-cego,
podpis przyjmuj-cego.

 » Wpisanie przyj#tych materia"ów do ksi#gi nabytków. W.ksi!dze nabyt-
ków rejestrujemy nap,ywaj-ce materia,y archiwalne w.porz-dku chrono-
logicznym. Mo0e by3 ona prowadzona w.postaci elektornicznej.

13.12.2006, Brwinów k. Warszawy. 
Interwencja archiwalna Archiwum 
Fotografii O/rodka KARTA – pozyskanie 
kolekcji negatywów autorstwa Romualda 
Broniarka. Kolekcja by,a przechowywana 
w.nieogrzewanym gara0u. Liczy ok. 30 tys. 
klatek negatywów wykonanych w.latach 
1956–1991. Oprócz.negatywów pozyskano 
segregatory z.p,achtami stykowymi oraz 
roczniki tygodnika „Przyja21”, którego 
fotoreporterem przez wiele lat by, 
Romuald.Broniarek.
Fot. Tomasz Gleb
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3.2 Umowa
Dobr- praktyk-, któr- powinno stosowa3 archiwum, jest sporz-dzenie doku-
mentu (umowa, protokó, przekazania materia,ów) potwierdzaj-cego przyj!cie 
materia,ów archiwalnych do zasobu, do którego nale0y do,-czy3 spis zdawczo-
-odbiorczy. Po latach okazuje si!, 0e taki dokument jest bardzo wa0ny. Zawiera 
informacje, które mog- pomóc przy sporz-dzaniu inwentarza zespo,u, zbioru, 
spu/cizny, m.in. dane biograficzne twórcy, dzieje twórcy, dzieje zespo,u/zbioru. 
Wyja/nia mo0liwo/3 wykorzystania materia,ów archiwalnych, zasad ich udo-
st!pniania, ewentualnych zastrze0e1 co do udost!pniania i.upublicznienia.
W.takim dokumencie powinny znajdowa3 si! nast!puj-ce informacje:
 » imi! i.nazwisko ofiarodawcy;
 » dane kontaktowe ofiarodawcy: adres zamieszkania, telefon, adres e-mail;
 » data przyj!cia zbiorów / data podpisania protoko,u;
 » imi! i.nazwisko osoby przyjmuj-cej zbiory;
 » spis przekazanych materia,ów lub za,-czony spis zdawczo-odbiorczy;
 » opis zbiorów: ich pochodzenie, informacje o.wytwórcy, biogram twórcy 

materia,ów, charakterystyka twórcy zespo,u/zbioru, dzieje zespo,u/zbioru, 
zawarto/3 zespo,u; w.wypadku zdj!3 od osoby przekazuj-cej archiwalia 
nale0y pozyska3 informacje dotycz-ce okoliczno/ci powstania zdj!cia, 
miejsca, nazwiska fotografa i.w,a/ciciela, losów zdj!cia/albumu;

 » o/wiadczenie o.posiadaniu praw autorskich przez ofiarodawc!;
 » zgoda na wpisanie danych ofiarodawcy/twórcy materia,ów do kompute-

rowej bazy danych;
 » zgoda na upublicznienie imienia i.nazwiska ofiarodawcy, publikowanie 

informacji o.przekazanych zbiorach;
 » informacje o.mo0liwo/ci wykorzystywania zbiorów: udost!pnianie ma-

teria,ów w.czytelni, w,-czenie materia,ów do archiwum i.zamieszczenie 
informacji w.bazach danych dost!pnych dla u0ytkowników archiwum, 
prezentowanie zbiorów w.projektach edukacyjnych, publikacjach, na wy-
stawach, w.prezentacjach, multimedialnych, prezentowanie w.internecie, 
mo0liwo/3 wypo0yczenia innej instytucji;

 » informacja o.ewentualnym zastrze0eniu materia,ów na wypadek pu-
blicznego udost!pnienia, np. zastrze0enie o.nieudost!pnianiu zbiorów 
w.internecie, udost!pnieniu dopiero po /mierci ofiarodawcy/autora, udo-
st!pnianie wy,-cznie za zgod-;

 » podpis ofiarodawcy;
 » podpis przyjmuj-cego materia,y do archiwum.

=>()"# +)8"# – historyk, archiwista, pracownik Archiwum O/rodka 
KARTA, wspó,realizator projektu „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”.
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Szczególnym sposobem badania przesz,o/ci jest historia mówiona (z ang. oral 
history). Fród,o historyczne (nagranie audio lub wideo) jest tu wywo,ywane, 
a.nie zastane, a.wiedz! o.przesz,o/ci czerpie si! od bezpo/rednich uczestników 
zdarze1. Jak ka0dy inny rodzaj 2róde,, tak0e nagrania obci-0one s- pewnymi 
wadami, a.praca z.nimi wymaga podej/cia krytycznego. 

Histori- mówion- nie jest po prostu wszystko to, co ma posta3 nagrania, 
lecz okre/lony sposób narracji o.przesz,o/ci, utrwalony w.postaci d2wi!ku 
lub d2wi!ku i.obrazu. Kluczowa rola przypada narratorowi, który opowiada 
o.swoich przesz,ych do/wiadczeniach. Przyk,adowo: nie jest histori- mówion- 
audycja radiowa, w.której historyk opowiada o.zdarzeniach z.przesz,o/ci, 
które bada, ale w.których bezpo/rednio nie uczestniczy,. 

Cech-, która wyró0nia histori! mówion- po/ród innych zapisów dotycz--
cych przesz,o/ci (takich jak na przyk,ad dokumenty urz!dowe, wspomnienia) 
jest to, co literalnie kryje si! pod okre/leniem „mówiona”. Jako taka jest ona 
wi!c opowiedziana i, co nie mniej wa0ne, w.tej postaci utrwalona. Zapisanie 
jej na no/niku umo0liwia powrót, ponowne odtworzenie, us,yszenie g,osu 
rozmówcy (w przypadku nagra1 audio) oraz g,osu i.obrazu (w przypadku 
nagra1 wideo). 

Rejestrowanie opowie/ci za pomoc- dyktafonu/kamery nak,ada na osob! 
nagrywaj-c- obowi-zek zadbania o.warunki techniczne nagrania. Z.pew-
no/ci- rozmówca i.jego opowie/3 s- najwa0niejsze. Nie znaczy to jednak, 0e 
techniczne wymogi zwi-zane z.procesem nagrywania maj- charakter dru-
gorz!dny. Podkre/lanie wagi spotkania i.wyj-tkowo/ci ka0dego rozmówcy 
nie mo0e stanowi3 usprawiedliwienia braku dba,o/ci o.techniczn- jako/3 

Historia mówiona 
– realizacja nagra1 
6>=)()"  ?&#8):>
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samego procesu nagrywania, której konsekwencj- jest z,a jako/3 utrwalonego 
d2wi!ku i.obrazu. Dobra jako/3 nagra1 decyduje o.mo0liwo/ci ich przysz,ego 
wykorzystania oraz komforcie pracy osób, które b!d- z.nich korzysta3. O.ja-
ko/ci nagrania stanowi zarówno dobór sprz!tu, jak i.zadbanie o.warunki, 
w.których nagranie b!dzie powstawa,o. 

D2wi!kowy charakter nagranych opowie/ci nie przekre/la mo0liwo/ci ich 
spisania i.wykorzystania w.postaci tekstu. Trzeba mie3 jednak /wiadomo/3, 
0e z.momentem prze,o0enia j!zyka mówionego na j!zyk pisany tracimy to, co 
dla historii mówionej specyficzne: mo0liwo/3 bli0szego, ni0 za pomoc- s,owa 
pisanego, kontaktu z.rozmówc-. Ten kontakt realizuje si! mi!dzy innymi 
przez mo0liwo/3 us,yszenia g,osu, obserwowania sposobu budowania narracji, 
dostrze0enia gestu oraz emocji. Przek,ad s,owa mówionego na s,owo pisane 
stawia tak0e przed realizatorem pytanie o.potrzeb! i.stopie1 jego redakcji. 

". METODA 
W.Archiwum Historii Mówionej O/rodka KARTA i.Domu Spotka1 z.Histori-, 
od momentu ustanowienia wydzielonego Programu Historia Mówiona w.2003 
roku, we wszystkich realizowanych projektach (z których wi!kszo/3 ma kon-
kretny temat przewodni), osoby nagrywaj-ce korzystaj- z.formu,y swobod-
nego wywiadu narracyjno-biograficznego.

Wywiady biograficzne, w.odró0nieniu od wywiadów tematycznych, do-
starczy3 mog- wi!kszej ilo/ci informacji. W.wywiadach biograficznych poja-
wia si! znacznie wi!cej tematów i.w-tków, które mog- by3 interesuj-ce dla 
kogo/, kto b!dzie ods,uchiwa, te nagrania w.przysz,o/ci. Dzi!ki nakre/leniu 
szerokiego kontekstu opowie/ci znacznie ,atwiej zrozumie3 ro0ne fragmenty 
biografii rozmówcy, które w.samej opowie/ci nie s- ze sob- bezpo/rednio, 
chronologicznie splecione. Wywiad biograficzny daje tak0e szans! przyjrzenia 
si! temu, w.jaki sposób narrator konstruuje w,asn- biografi!; ju0 samo to 
mo0e by3 przedmiotem interesuj-cych analiz. 

Przy realizacji nagra1 biograficznych prosimy rozmówców, by opowiedzieli 
nam o.ca,ym swoim 0yciu. Wywiady dzielimy na dwie cz!/ci: 
 » swobodn- opowie/3 biograficzn-;
 » nast!puj-c- po niej cz!/3, w.której prowadz-cy nagranie zadaje pytania. 

Dotycz- one w-tków, które pojawi,y si! w.nagraniu, a.do których chce wró-
ci3 prowadz-cy, by je rozwin-3 lub doprecyzowa3. Dotycz- tak0e tematów 
i.zagadnie1, które w.ogóle nie zosta,y poruszone, a.wiadomo lub istnieje 
prawdopodobie1stwo, 0e nasz rozmówca mo0e co/ o.nich powiedzie3.

Niektórzy nasi rozmówcy nie b!d- w.stanie snu3 swobodnej opowie/ci bio-
graficznej. W.takim wypadku konieczna jest modyfikacja wst!pnego za,o-
0enia i.zadawanie pyta1. Pytania powinny by3 u,o0one w.porz-dku chrono-
logicznym biografii i.skonstruowane tak, by wywo,ywa,y mo0liwie d,ugie 
swobodne opowie/ci. 
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Realizacja nagra1 biograficznych jest znacznie bardziej czasoch,onna ni0 
realizacja wywiadów tematycznych, daj- one jednak obfito/3 materia,u, który 
w.przysz,o/ci mo0e by3 wykorzystany do celów, których nie byli/my w.stanie 
przewidzie3 w.momencie podejmowania prac nad konkretnymi projektami. 
Jednocze/nie nagrania biograficzne nie wykluczaj- mo0liwo/ci pog,!bionej 
eksploracji konkretnego, wybranego tematu. 

#. NAWI%ZANIE PIERWSZEGO KONTAKTU
Rozmówców mo0emy znale23 korzystaj-c zarówno z.po/rednictwa instytucji 
(np. w,adz stowarzyszenia skupiaj-cego przedstawicieli konkretnego /rodowi-
ska), jak równie0 sieci kontaktów nieformalnych. Cz!sto, ju0 po rozpocz!ciu 
poszukiwa1 i.dotarciu do pierwszych osób, zadzia,a efekt „/nie0nej kuli”, gdy 
jedna osoba rekomenduje nas kolejnej. Mo0emy te0 og,osi3 (np. w.lokalnej 
gazecie), 0e poszukujemy osób, których opowie/ci chcemy nagra3. 

Nie mo0na poprzestawa3 tylko na znalezieniu osób najbardziej znanych 
w.danym /rodowisku, które cz!sto s- ju0 do/wiadczone w.opowiadaniu i.maj- 
w.tym niejako „zawodow-” wpraw!. Warto dotrze3 do tych, którzy swoj- 
histori- podziel- si! dopiero po raz pierwszy.

Ju0 podczas pierwszego kontaktu – czy to rozmowy telefonicznej czy 
spotkania na 0ywo – a.pó2niej na ka0dym kolejnym etapie komunikacji, 
istotne jest zadbanie o.to, by dla naszych rozmówców przejrzyste i.zrozumia,e 
by,y nasze cele. 
Co warto zakomunikowa3 w.trakcie pierwszej rozmowy?
 » Przedstawi3 siebie oraz instytucj!, któr- reprezentujemy; opowiedzie3 

czym si! zajmujemy;
 » Je/li osoba, z.któr- si! kontaktujemy nie spodziewa,a si! naszego telefonu 

lub wizyty, powinni/my wyra2nie poinformowa3 w.jaki sposób do niej 
trafili/my (sk-d mamy jej numer telefonu, adres) oraz na jakiej podstawie 
zdecydowali/my, 0e chcemy nagra3 jej opowie/3 (a wi!c sk-d zaczerpn!-
li/my informacje o.pewnych szczegó,ach jej biografii, których znajomo/3 
teraz przed t- osob- odkrywamy);

 » Opowiedzie3 o.celu realizacji nagrania. Umo0liwi to unikni!cie nieporo-
zumie1. Bardzo cz!sto w.momencie, gdy prosimy o.spotkanie i.mo0li-
wo/3 nagrania, rozmówcy przypisuj- nam rol! dziennikarzy. Wa0ne jest 
wyprowadzenie z.tego przekonania. Z.nim mog- si! wi-za3 oczekiwania, 
których niespe,nienie b!dzie przyczyn- rozczarowania (np. oczekiwanie 
publikacji artyku,u w.gazecie, emisji audycji w.radio lub telewizji; przy 
tym nie wykluczamy mo0liwo/ci, 0e taka publikacja czy audycja mo0e 
powsta3 na podstawie z,o0onego w.archiwum nagrania nawet w.odleg,ej 
przysz,o/ci);

 » Je/li nagranie realizowane b!dzie w.ramach jakiego/ konkretnego pro-
jektu (np.: „Biografie kresowe”, „Robotnicy przymusowi w.III Rzeszy”, 
„Tajne nauczanie”) nale0y rozwa0y3 czy wyra2nie podkre/la3 jego temat. 
Wiele zale0y tu od celów, które sobie stawiamy oraz od rodzaju wywiadu, 
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którym b!dziemy si! pos,ugiwa3. Po,o0enie akcentu na temacie projektu 
mo0e sprawi3, 0e nasz rozmówca w.taki sposób przygotuje si! do nagrania 
(w,-cznie ze sporz-dzeniem notatek, które b!dzie chcia, odczyta3), 0e za-
traci ono cechy swobodnej opowie/ci. Podkre/lenia tematu projektu mo0e 
tak0e wzbudzi3 u.osoby nagrywanej oczekiwanie, 0e interesuje nas tylko 
/ci/le okre/lony fragment jej biografii. W.zwi-zku z.tym pó2niejsze pytania 
czy pro/by, by osoba ta opowiedzia,a tak0e o.innych fragmentach biografii, 
mog- zosta3 odebrane jako nieprzestrzeganie zawartej na wst!pie umowy;

 » Nale0y poinformowa3, 0e nagranie ma trafi3 do zbiorów reprezentowanej 
przez nas instytucji i.b!dzie tam ono dost!pne dla wszystkich zaintere-
sowanych. W.tym tak0e, 0e mo0e zosta3 wykorzystane w.innym celu – 
z.wy,-czeniem komercyjnego; 

 » Ju0 w.trakcie pierwszej rozmowy warto te0 poinformowa3 rozmówc!, 0e 
poprosimy go pó2niej o.wyra0enie pisemnej zgody na archiwizacj! nagra-
nia. Bez tej zgody umieszczenie nagrania w.archiwum i.jego udost!pnianie 
nie b!dzie mo0liwe;

 » Zadeklarowa3, 0e je/li tylko rozmówca sobie tego 0yczy otrzyma kopi! na-
grania. Dla wielu osób to w,a/nie mo0liwo/3 zapisania swoich wspomnie1 
i.przekazanie ich najbli0szym jest pierwszym argumentem, decyduj-cym 
o.podj!ciu wysi,ku opowiadania;

 » Opowiedzie3 o.planowanym przebiegu nagrania: gdzie chcemy si! spotka3 
i.jak du0o czasu mo0e zaj-3 spotkanie. Staramy si! umówi3 na nagranie 
w.domu rozmówcy. Najcz!/ciej jest to przestrze1 przez niego oswojona, 
w.której dobrze si! czuje. Pozwoli to zapewni3 dobre warunki dla prze-
biegu samego nagrania. Zaznaczy3 trzeba, 0e nasza wizyta zabierze du0o 
czasu i.umówi3 si! mo0liwe wcze/nie. To ostatnie daje wi!ksz- pewno/3, 
0e w.momencie rozpocz!cia nagrania rozmówca nie b!dzie zm!czony. 
Unika3 nale0y umawiania nagrania, gdy nasz rozmówca deklaruje, 0e 
tego dnia ma dla nas ograniczon- ilo/3 czasu;

 » W.przypadku niemo0no/ci spotkania i.nagrania w.domu rozmówcy, wy-
bra3 nale0y miejsce, w.którym b!dziemy w.stanie zapewni3 cisz! i.które 
osobie nagrywanej umo0liwi skoncentrowanie si! tylko na opowiadaniu. 
Na przyk,ad: wykluczone jest nagrywanie w.kawiarni czy pomieszczeniu, 
w.którym obecne s- inne osoby;

 » Zaznaczy3, 0e przy nagraniu nie powinny by3 obecne osoby trzecie (naj-
cz!/ciej ma to negatywny wp,yw na sam- tre/3 nagrania. Rozmówca mo0e 
wtedy cenzurowa3 pewne fragmenty lub o.czym/ nie wspomina3, bo 
wychodzi z za,o0enia, 0e osoba, która jest w.pomieszczeniu poza nagry-
waj-cym, wielokrotnie s,ysza,a t! histori! i.wys,uchanie jej ponownie 
by,oby dla niej nu0-ce);

 » Poinformowa3 rozmówc!, 0e je/li zajdzie taka potrzeba b!dziemy goto-
wi spotka3 si! wi!cej ni0 raz. Zakomunikowanie tego sprzyja swobodnej 
opowie/ci i.daje osobie nagrywanej poczucie komfortu, bo nie musi si! 
/pieszy3, by zd-0y3 opowiedzie3 o.wszystkim, co zamierzy,a.
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$. PRZYGOTOWANIE DO NAGRANIA
Przed przeprowadzeniem nagrania zadba3 nale0y przede wszystkim o.dwie 
rzeczy: przygotowanie merytoryczne i sprz!t.
 » Przygotowanie merytoryczne. Niezb!dne jest zdobycie podstawowej 

wiedzy o.naszym rozmówcy (wiek, miejsce urodzenia, rodzina pochodze-
nia itp.). Jest to mo0liwe ju0 w.trakcie pierwszej rozmowy. Te skromne 
informacje dadz- nam pierwsze wyobra0enie mo0liwych losów naszego 
rozmówcy i.pozwol- przygotowa3 potencjalne pytania. Przyk,adowo data 
i.miejsce urodzenia mówi- w.jakich wydarzeniach mog,a uczestniczy3 
nagrywana osoba. Czasami mo0liwe jest uzyskanie wi!kszej liczby szcze-
gó,owych informacji. Je/li osoba nagrywana spisa,a wspomnienia, powin-
ni/my si!gn-3 po nie i.zapozna3 si! z.nimi przed nagraniem.

 » Przygotowanie sprz#tu do nagrywania (dyktafonu, kamery). W.szcze-
gólno/ci dotyczy to sytuacji, kiedy nie posiadamy sprz!tu na w,asno/3 
i.korzystamy z.urz-dze1, do których dost!p ma wi!cej osób. Dobrze jest 
sporz-dzi3 list! akcesoriów tworz-cych zestaw do nagrywania. List! tak- 
przed ka0dym nagraniem sprawdzamy, by upewni3 si!, 0e o.niczym nie 
zapomnieli/my. 

Sprawno/3 urz-dze1: warto zrobi3 krótk- (kilkuminutow-) prób! na-
grania, nast!pnie ods,ucha3 i.upewni3 si!, 0e w,a/ciwa jest jego jako/3 
(m.in. poziom g,o/no/ci, brak szumów lub innego rodzaju zak,óce1). 
Pojemno/3 karty pami!ci: trzeba sprawdzi3 jak- ilo/ci- czasu dys-
ponujemy czy nie zosta,y na karcie jakie/ poprzednio realizowane 
nagrania; je/li tak, to czy zosta,y ju0 skopiowane i.zabezpieczone i.czy 
mo0emy je usun-3.
Poziom na,adowania baterii lub akumulatorów. Konieczne jest przygo-
towanie i.zabranie ze sob- na nagranie drugiego, rezerwowego komple-
tu akumulatorów. Warto korzysta3 z.akumulatorów o.mo0liwe du0ej 
pojemno/ci – powy0ej 2000 mAh. Dobrze posiada3 zestaw akumulato-
rów na w,asno/3. Mamy wtedy kontrol! nad stopniem ich dotychcza-
sowego trwa,ego zu0ycia (poniewa0 z.czasem pierwotna, nominalna 
pojemno/3 akumulatorów ulega obni0eniu), a.zatem wi!ksz- pewno/3, 
0e nawet maksymalnie na,adowane przed nagraniem nie wyczerpi- si! 
w.krótkim czasie od rozpocz!cia nagrywania. W.przypadku dyktafonu 
podczas nagrywania nale0y unika3 zasilania zewn!trznego (tj. przy 
u0yciu kabla pod,-czonego do gniazdka), poniewa0 mog- wyst-pi3 
nieoczekiwana zak,ócenia, a.w przypadku nag,ego odci!cia zasilania 
mo0emy utraci3 cz!/3 nagrania. 

&. NAGRYWANIE
Spotkanie w.dniu realizacji nagrania mo0na podzieli3 na trzy fazy: moment 
poprzedzaj-cy nagrywanie, samo nagrywanie oraz czas po zako1czeniu 
nagrywania. 
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4.1 Bezpo&rednio przed nagraniem
Bardzo cz!sto wizyta w.dniu nagrania, to zarazem pierwsze spotykanie z.na-
szym rozmówc- na 0ywo. Warto powróci3 do ustale1, które zapad,y podczas 
pierwszej rozmowy. Raz jeszcze opowiedzie3 o.sobie i.opisa3 czym zajmuje 
si! instytucja, któr- reprezentujemy, zaprezentowa3 cel nagrywania, poin-
formowa3, 0e nagranie dost!pne b!dzie w.archiwum, a.rozmówca zostanie 
poproszony o.to, by wyrazi, na to pisemn- zgod!. 
 » Podczas rozmowy wyjd2my poza formu,! „urz!dowego” informowania 

i.referowania i.opowiedzmy co/ o.nas samych. Jest szansa, 0e w.ten spo-
sób uda si! nam nieco prze,ama3 asymetri!, która ju0 za moment b!dzie 
wynikiem spotkania i.rozmowy – b!dziemy s,ucha3 opowie/ci naszego 
rozmówcy o.jego 0yciu, dowiemy si! wielu rzeczy o.nim (w tym cz!sto 
maj-cych osobisty charakter). Warto, by i.rozmówca wiedzia, cokolwiek 
o.nas. Nie wywo,ujemy te0 wra0enia po/piechu. Je/li pojawi si! propozy-
cja kawy czy herbaty, skorzystajmy z.niej. Pozwoli to rozmówcy chocia0 
w.minimalnym stopniu oswoi3 si! z.nasz- obecno/ci-;

 » Je/li mamy mo0liwo/3 wyboru pomieszczenia, w którym bedziemy nagry-
wa3, sprawd2my, które lepiej nadaje si! do tego celu. Wybierzmy pomiesz-
czenie, które mo0liwie najmniej eksponowane jest na d2wi!ki z.zewn-trz 
(zarówno z.innych pomieszcze1 w.domu, jak i.z ulicy). Na przyk,ad wy-
bierzemy raczej pokój od strony podwórka ni0 ulicy. Warto poprosi3, by 
przed rozpocz!ciem nagrania nasz rozmówca zaj-, miejsce, które sobie 
zaplanowa,. Dobrze jest przy tym zasugerowa3, by wybra, miejsce inne 
ni0 fotel, poniewa0 taka pozycja najcz!/ciej uniemo0liwia odpowiednie 
ustawienie mikrofonu. Idealna sytuacja to taka, w.której osoba nagrywana 
i.nagrywaj-cy siedz- naprzeciw siebie przy wysokim stole (niewskazane 
s- na przyk,ad niskie stoliki telewizyjne). Mikrofon zewn!trzny, b-d2 
mikrofon wbudowany w.dyktafon (a zatem sam dyktafon), powinien by3 
ustawiony blisko naszego rozmówcy (odleg,o/3 oko,o 20–30 cm), mo0liwie 
blisko wysoko/ci jego twarzy;

 » Popro/my o.chwil! rozmowy, któr- zarejestrujemy, a.która b!dzie tylko 
próbk- nie przeznaczon- do archiwizacji. Nagrany fragment ods,uchajmy, 
wykorzystuj-c w.tym celu s,uchawki (ods,uchiwanie za pomoc- wbudo-
wanego g,o/nika jest ma,o precyzyjne), by sprawdzi3 czy nic nie interfe-
ruje z.d2wi!kiem nagrywanego g,osu. Do przedmiotów, które zak,ócaj- 
nagranie, których nie s,yszy ludzkie ucho, a.rejestruje sprz!t, nale0- na 
przyk,ad: /wietlówki, lodówka, nie wy,-czona komórka; 

 » Przed nagraniem z.obszaru pozostaj-cego w.zasi!gu rozmówcy odsu1my 
przedmioty, które mo0e wzi-3 do r!ki podczas nagrywania i.bezwiednie 
przek,ada3 w.d,oniach (np. d,ugopis, torebka foliowa, serwetka, papierek 
po cukierku). D2wi!k taki rejestruje dyktafon, nak,ada si! on na g,os 
mówi-cego i.jest znacznie bardziej s,yszalny ni0 nam si! wydaje w.trakcie 
s,uchania nagrania na 0ywo; 
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 » Do ustawienia odpowiedniej wysoko/ci sprz!tu do nagrywania mo0emy 
u0ywa3 ministatywu (wi!kszo/3 dyktafonów ma odpowiednie mocowanie 
do jego zainstalowania), a.je/li go nie posiadamy, mo0emy w.tym celu 
u0y3 jakich/ przedmiotów (np. ksi-0ek);

 » Wi!kszo/3 dyktafonów posiada mo0liwo/3 ods,uchu w.trakcie nagrywa-
nia. By wykorzysta3 t! mo0liwo/3, konieczne jest posiadanie s,uchawek. 
Regularnie (np. raz na dwadzie/cia minut) powinni/my sprawdza3 czy 
nagranie w,a/ciwie si! rejestruje – tj. czy nie pojawi,y si! jakie/ nag,e 
zak,ócenia;

 » W,a/ciwy poziom g,o/no/ci nagrania mo0na tak0e kontrolowa3, spogl-da-
j-c na wykres widoczny na wy/wietlaczu cz!/ci dyktafonów. Obserwujemy 
poziom wychylenia dwóch (w przypadku nagrania stereo) lub jednej (na-
granie mono) kreski. Umiej!tno/3 czytania tego wykresu pozwala kon-
trolowa3 jako/3 nagrywania. Optymalny poziom g,o/no/ci osi-gano, gdy 
kreska porusza si! w.przedziale – 20db do – 6db. Kreska regularnie pozo-
staj-ca przed granic- – 20db oznacza, 0e nagranie b!dzie zbyt ciche. Kreska 
regularnie wykraczaj-ca poza – 6db i.w stron! G, oznacza, 0e nagrania 
b!dzie przesterowane. W.pierwszym wypadku dyktafon/mikrofon powi-
nien zosta3 umieszczony bli0ej, w.drugim nieco odsuni!ty od rozmówcy. 
Konieczne mo0e te0 by3 r!czne regulowanie poziomu g,o/no/ci rejestro-
wanego d2wi!ku. Dobrej jako/ci sprz!t daje tak- mo0liwo/3;

 » Przed rozpocz!ciem nagrywania konieczne jest wy,-czenie, b-d2 od,o0enie 
do innego pomieszczenia, telefonów. Nie wystarczy jedynie wyciszenie 
d2wi!ku dzwonka. Po,-czenia lub esemesy odbierane przez wyciszon- 
komórk! b!d! rejestrowane przez dyktafon;

 » Nale0y zapowiedzie3, 0e gdy tylko rozmówca zm!czy si! lub poczuje gorzej, 
powinien nam to zakomunikowa3. Zrobimy wtedy przerw!, ewentualnie 
umówimy si! na kolejny dzie1. Uwaga: nie proponujmy, 0e b!dziemy 
zatrzymywa3 nagrywanie za ka0dym razem, gdy rozmówca tego za0-da. 
Je/li rozmówca b!dzie o.to prosi, za ka0dym razem tak uczynimy. Chodzi 
o.to, by nie wywo,a3 sytuacji, gdy rozmówca bez 0adnych istotnych po-
wodów, co chwila b!dzie przerywa, nagranie, prosz-c, by „na moment” 
wy,-czy3 dyktafon;

 » Warto zadba3, by nasz rozmówca mia, w.zasi!gu r!ki szklank! z.jakim/ 
napojem, po który mo0e si!ga3 podczas nagrywania;

 » Nie nale0y nagrywa3 gdy nasz rozmówca co/ je. Takie fragmenty nagrania 
b!d- nie do wykorzystania w postaci d2wi!kowej.

4.2 W%trakcie nagrywania
Je/li nagranie jest prowadzone wedle formu,y wywiadu swobodnego, to 
w.pierwszej cz!/ci (patrz dwie cz!/ci wywiadu swobodnego opisane na 
pocz-tku rozdzia,u) nie przerywamy rozmówcy: nie zadajemy pyta1, nie 
komentujemy.
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 » Zaczynamy od pro/by, by nasz rozmówca si! przedstawi,, powiedzia, kiedy 
i.gdzie si! urodzi,, a.pó2niej – zgodnie z.wcze/niejszymi naszymi zapo-
wiedziami – rozpocz-, opowie/3 o.swoim 0yciu;

 » Bardzo cz!sto rozmówcy milkn- chwil! po rozpocz!ciu nagrania. Najcz!/ciej 
wystarczy tylko nieznaczna pomoc z.naszej strony, by osoba wróci,a do 
opowiadania. Niepewno/3 nie wynika z.tego, 0e nagrywana osoba nie ma 
o.czym mówi3, ale z.potrzeby oswojenia si! z.rol- kogo/, kto teraz b!dzie 
opowiada,. Najtrudniejsze bywaj- zazwyczaj w,a/nie pocz-tki nagrania; 

 » Staramy si! nie potakiwa3 – unikamy wszelkich „uhm”, „aha”. Nak,adaj- si! 
one na d2wi!k g,osu osoby nagrywanej. Ich usuni!cie podczas edycji jest 
niemo0liwe. W.trakcie ods,uchiwania fragmentów nagrania (na przyk,ad 
wybranych do wystawy), te zak,ócenia, których autorem jest prowadz-cy, 
utrudniaj- koncentrowanie si! na tre/ci wypowiedzi. Dla wyra0enia uwagi 
i.zainteresowania s,u0y nam j!zyk niewerbalny (np. gest, wyraz twarzy);

 » Mo0liwe jest sporz-dzanie notatek w.trakcie spotkania. Nale0y jednak 
jeszcze przed rozpocz!ciem nagrywania zapyta3, czy rozmówca nie ma 
nic przeciw temu. Notowa3 powinni/my skrótowo, tak by na zbyt d,ugo 
nie traci3 kontaktu wzrokowego z.rozmówc-. Przed rozpocz!ciem na-
grywania i.pó2niej w.trakcie jego trwania warto zaznaczy3 numer ak-
tualnie nagrywanego pliku, by nasze notatki by,y pó2niej przydatne do 
szybkiego przeszukiwania nagrania. Warto te0 w.przybli0eniu zaznacza3 
czas, w.którym pojawi, si! odnotowany w-tek (czas odczytujemy z.wy-
/wietlacza dyktafonu); 

 » W.trakcie nagrywania cz!sto pojawia si! wzruszenie. Naszym obowi-z-
kiem w.takiej sytuacji jest zapewni3 osobie nagrywanej komfort. Gdy 
wzruszenie uniemo0liwia mówienie, zatrzymujemy dyktafon, proponu-
jemy przerw!;

 » Zako1czenie swobodnej cz!/ci narracji najcz!/ciej komunikuje sam roz-
mówca. Dopiero wtedy proponujemy przej/cie do pyta1. Nasze pytania 
powinny trzyma3 si! chronologii. Na przyk,ad: najpierw dopytujemy 
o.okres dzieci1stwa, pó2niej o.studia, a.jeszcze pó2niej o.prac! zawodow-;

 » Po zako1czeniu nagrania warto zapyta3 rozmówc! czy posiada jakie/ 
archiwalne zdj!cia i.dokumenty. Ju0 podczas pierwszego kontaktu warto 
zasygnalizowa3, 0e interesuj- nas takie materia,y, by rozmówca b!dzie 
mia, szans! przygotowa3 je na spotkanie. W.trakcie ogl-dania zdj!3 warto 
w,-czy3 dyktafon (tak teraz, jak i.za ka0dym razem trzeba uprzedzi3, 
0e zamierzamy nagrywa3). Bardzo cz!sto ogl-danie zdj!3 i.dokumen-
tów przywo,uje kolejne wspomnienia. Je/li planujemy skanowa3 zdj!cia, 
a.jednocze/nie liczymy, 0e opisy zdj!3 nagramy, a.nie zanotujemy, to 
konieczna jest jaka/ forma oznaczenia, który opis nagrania odnosi si! 
do którego zdj!cia.
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4.3 Bezpo&rednio po nagraniu
Po zako1czeniu nagrania wype,niamy przygotowany wcze/niej formularz 
zgody na umieszczenie nagrania w.archiwum i udost!pniania go osobom 
trzecim. Formularz taki pe,ni funkcj! informacyjn- (zawiera dane rozmówcy) 
oraz jest wyrazem woli udost!pniania nagrania przez rozmówc!. Wype,niamy 
dwa egzemplarze i.prosimy o.ich podpisanie. Jeden z.nich zostawiamy roz-
mówcy. Dzi!ki temu w.przysz,o/ci b!dzie on móg, si!gn-3 po ten dokument 
i.upewni3 si!, co by,o przedmiotem potwierdzonej przez niego zgody. 
 » Umowa. Celowo nie zamieszczamy w.tym miejscu gotowego wzoru zgody 

na archiwizacj! i.wykorzystanie nagrania, by nie sugerowa3, 0e jest to 
jedyna w,a/ciwa forma. Dostosowanie szczegó,owych zapisów takiego 
formularza zgody powinno uwzgl!dnia3 cele konkretnej instytucji gro-
madz-cej nagrania. Oto propozycja tego, co powinna zawiera3 zgoda na 
archiwizacj! i.wykorzystanie nagrania:

imi! i.nazwisko, data i.miejsce urodzenia oraz aktualny adres 
rozmówcy,
informacje o.tym, gdzie zostanie umieszczone nagranie,
informacj! o.tym, jak- posta3 ma nagranie (audio czy wideo),
imi! i.nazwisko osoby nagrywaj-cej (tak, by nasz rozmówca lub inna 
osoba, która w.przysz,o/ci si!gnie po ten dokument wiedzia,a, kto je 
zrealizowa, i.je/li to mo0liwe, mia,a szans! nawi-zania kontaktu),
wyliczenie mo0liwych sposobów wykorzystania relacji (na przyk,ad: 
udost!pnianie w.czytelni, w.druku, na wystawach oraz rozporz-dzanie 
ni- oraz utworami powsta,ymi na jej podstawie przez instytucj!, do 
której nagranie trafi),
zgod! na upublicznianie relacji z.podaniem nazwiska nagrywanej 
osoby,
zgod! osoby nagrywanej na przetwarzanie jej danych osobowych,
dat! i.miejsce nagrania,
podpis rozmówcy pod ca,ym dokumentem.

 » Rozmówca mo0e te0 poprosi3 o.dodanie w.formularzu zgody na archiwi-
zacj! dodatkowego zapisu. Na przyk,ad: o mo0liwo/ci publicznego wy-
korzystania nagrania 20 lat po jego /mierci. Naszym obowi-zkiem jest 
zadbanie o.czytelne umieszczenie takie zapisu w.formularzu (mo0na go 
na przyk,ad zaznaczy3 kolorem czerwonym), tak, by w.przysz,o/ci zapis 
ten by, egzekwowany;

 » Dobr- praktyk- jest pozostawienie przez nagrywaj-cego osobie nagry-
wanej numeru w,asnego telefonu (na formularzu zgody jest tylko imi! 
i.nazwisko). Rozmówca, w.razie jakichkolwiek w-tpliwo/ci, mo0e do nas 
zadzwoni3. Daje to rozmówcy poczucie komfortu;

 » Je/li jeste/my zainteresowani skopiowaniem archiwaliów (zdj!cia i.doku-
menty), a.nasz rozmówca zgodzi si! na ich wypo0yczenie, powinni/my 
podpisa3 dokument, w.którym podajemy ilo/3 wypo0yczonych doku-
mentów oraz deklarujemy konkretn- dat! ich zwrotu. W.tym samym 
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dokumencie nasz rozmówca przez z,o0enie podpisu o/wiadcza, 0e zgodzi, 
si! na wypo0yczenie archiwaliów. Dokument ten ma funkcj! analogiczn- 
do protoko,u zdawczo-odbiorczego. W.momencie, gdy zwrócimy archiwalia, 
prosimy by rozmówca pokwitowa, ich odbiór. Je/li rozmówca wyrazi zgod! 
na archiwizacj! tych materia,ów, podpisujemy archiwalny protokó, prze-
kazania (patrz rozdzia,: Pozyskiwanie zbiorów). Takie sformalizowanie ca-
,ego procesu wypo0yczania nie jest bezwzgl!dnie konieczne. Podpisywanie 
takiego dokumentu nie powinno by3 traktowane jako wyraz wzajemnego 
braku zaufania, ale sposób wyr!czenia ka0dej ze stron z.konieczno/ci 
pami!tania co, kiedy i.czy zosta,o zwrócone;

 » Podajemy przybli0ony termin, w.którym dor!czymy rozmówcy – je/li 
w.ogóle wyrazi, takie zainteresowanie – kopi! nagrania;

 » Poniewa0 nota dotycz-ca naszego rozmówcy oraz wybrane fragmenty 
nagra1 lub nawet ca,e nagranie mog- zosta3 lub zostan- w.przysz,o/ci 
umieszczone w.sieci, warto wykona3 zdj!cie portretowe nagrywanej oso-
by. Je/li nasz rozmówca wyrazi na to zgod!, koniecznie nale0y wykona3 
kilkana/cie zdj!3, by w.przysz,o/ci mie3 mo0no/3 wybrania najlepszego.

Uwaga: nale0y pami!ta3, 0e wiele nagra1 zawiera tzw. tre/ci wra0liwe, 
a.udost!pnienie ich w.ca,o/ci w.sieci oznacza ca,kowit- utrat! kontroli nad 
sposobem ich wykorzystania. Nawet je/li udost!pnianie s- w.tzw. streamingu 
i. teoretycznie nie jest mo0liwe ich pobranie. Decyzja o.umieszczeniu 
konkretnego nagrania w.ca,o/ci powinna by3 wi!c przemy/lana; szczególnie 
mowa tu o.sytuacji, gdy nasz rozmówca 0yje, b-d2 0yj- osoby, o.których 
opowiada, a.wi!c decyzja o.udost!pnieniu nagrania w. sieci mo0e by3 
brzemienna w.skutki dla konkretnej osoby. Alternatyw- jest udost!pnianie 
nagra1 na miejscu – tj. w. siedzibie instytucji, która zajmuje si! ich 
gromadzeniem. Ta sama zasada dotyczy transkrypcji nagra1.
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18.09.2009, Krzemieniec na Ukrainie. Nagranie z.Iren- Sandeck-. Na zdj!ciu tak0e prowadz-ca rozmow! 
Karolina A,obecka, wspó,pracownica O/rodka KARTA. Fot.!Dominik Czapigo

6>=)()" ?&#8):> – socjolog, koordynator Programu „Historia 
Mówiona” w.O/rodku KARTA oraz projektu historii mówionej 
„Polacy na Wschodzie”.
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Opracowanie 
dokumentacji 
aktowej 
B>#((#  =)?C#5>47"#

Archiwa spo,eczne (AS) stosuj- bardzo zró0nicowane metody opracowywania 
materia,ów archiwalnych, cz!sto dalekie od tych, jakie przyjmuje si! w.ar-
chiwach pa1stwowych. W.znacznej mierze wynika to ze specyfiki zbiorów, 
sposobu gromadzenia materia,ów, jak te0 kompetencji osób pozyskuj-cych 
i.opracowuj-cych archiwalia. Zasób archiwów spo,ecznych wyra2nie ró0ni 
si! pod wzgl!dem struktury od zasobu archiwów pa1stwowych, w.których 
dominuj- zespo,y akt zwi-zanych z.funkcjonowaniem urz!dów i.przedsi!-
biorstw. W.AS-ach wi!kszo/3 zbiorów stanowi- materia,y przekazane przez 
osoby prywatne oraz instytucje spo,eczne. 

Niestety, cz!sto zdarza si!, 0e brak przyj!cia odpowiednich instrukcji 
skutkuje nieprawid,owym opracowaniem materia,ów, a.co za tym idzie, 
niemo0no/ci- ich udost!pniania. Poni0ej przedstawione metody opracowania 
materia,ów aktowych mog- by3 punktem odniesienia dla ju0 istniej-cych, 
jak i.dla dopiero maj-cych powsta3 archiwów spo,ecznych. 

Zasób archiwum tworz- materia,y archiwalne. S- one gromadzone, 
a.nast!pnie opracowywane i.udost!pniane. Archiwa spo,eczne przechowuj- 
bardzo ró0ne materia,y archiwalne – najcz!/ciej dokumentacj! aktow-, ale 
tak0e nagrania, filmy, zdj!cia itd. Wyodr!bnia si! dwie podstawowe grupy 
dokumentów: zbiór archiwalny i.zespó, archiwalny. Ró0ni- si! one od siebie 
kryterium, za pomoc- którego pogrupowano archiwalia. Zbiór archiwalny to 
grupa dokumentów niepochodz-ca od jednego wytwórcy. Dokumenty ,-czy 
np. podobna tre/3 wynikaj-ca m.in. z.zainteresowa1 osoby lub instytucji 
je gromadz-cej. Zespó, archiwalny to grupa dokumentów pochodz-cych od 
jednego wytwórcy. Rzadziej ni0 zbiór wyst!puje on w.archiwach spo,ecznych. 
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Stanowi nieroz,-czn- ca,o/3. Zosta, bowiem stworzony i.zgromadzony w.wy-
niku dzia,alno/ci danej instytucji czy osoby.

Co to s$ materia"y archiwalne? S- to wszelkiego rodzaju akta i.dokumenty, 
korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i.statystyczna, mapy 
i.plany, fotografie, filmy i.mikrofilmy, nagrania d2wi!kowe i.wideofonowe, 
dokumenty elektroniczne [...] oraz inna dokumentacja, bez wzgl!du na 
sposób jej wytworzenia, maj-ca znaczenie jako 2ród,o informacji o.warto/ci 
historycznej [...] powsta,a w.przesz,o/ci i.powstaj-ca wspó,cze/nie.

<7$#4# &.6()# HI +)8?# HJKL %. >.(#%>6>4'= &#7>9); #%?C)4#+('= 
).#%?C)4#?C (6&. <. &.MNHH %. (% HML, 8>&. OJK, &.8PQ(. &=.)

Co to jest dokumentacja aktowa? To pismo uwierzytelnione sporz-dzone 
z.zachowaniem przyj!tych w.danej epoce i.miejscu form zewn!trznych i.we-
wn!trznych, stwierdzaj-ce lub ustanawiaj-ce pewien stan prawny albo te0 
s,u0-ce do wykonywania uprawnie1; zapis, bez wzgl!du na jego posta3, b!d-cy 
/wiadectwem jakiego/ faktu (faktów) i.zjawisk obiektywnej rzeczywisto/ci 
lub przejawów my/li ludzkiej.

*456.7 6/4897. 0+:;78059- 8>6 %;6. 4#(6' =#?);B;47");B

". ETAPY OPRACOWANIA KOLEKCJI 
TEMATYCZNYCH, !RODOWISKOWYCH 
I'OSOBISTYCH
Przedstawiony poni0ej podzia, materia,ów archiwalnych na kolekcje jest 
propozycj- Archiwum O/rodka KARTA (AOK). Do/wiadczenie 30 lat funkcjo-
nowania Archiwum zaowocowa,o wyodr!bnieniem czterech zasadniczych 
typów kolekcji, w.ramach których opracowywane s- prywatne archiwalia 
pozyskane przez.AOK: 
 » kolekcja tematyczna – zbiór dokumentów zwi-zanych z.poszczególnymi 

okresami i.wa0nymi wydarzeniami w.historii kraju lub narodu (np. Marzec 
1968, Pomoc Zachodu dla Polski, Kultura w.PRL);

 » kolekcja &rodowiskowa – zbiór dokumentów ró0nego rodzaju ugrupo-
wa1, instytucji, stowarzysze1, zwi-zków zawodowych itp. (np. Komitet 
Obrony Robotników, Zwi-zek Syndykalistów Polskich);

 » kolekcja osobista – zbiór materia,ów 2ród,owych dotycz-cych dzia,al-
no/ci i.innych sfer 0ycia osoby, której nazwiskiem zosta,y opatrzone, 
utworzona z.materia,ów pozyskanych od jej przyjació,, rodziny, wspó,-
pracowników, a.nawet osób z.ni- niezwi-zanych. (np. Kolekcja osobista 
ks. Jerzego Popie,uszki).

 » spu&cizna archiwalna – zespó, archiwalny pochodzenia prywatne-
go. Stanowi ona zbiór materia,ów archiwalnych wytworzonych w.toku 
i.w.zwi-zku z.0yciem i.dzia,alno/ci- osoby fizycznej, reprezentuj-cych g,ów-
ne kierunki jej 0ycia, pracy i.zainteresowa1 (np. Spu/cizna Anny Radziwi,,). 
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Opracowanie materia,ów archiwalnych wchodz-cych w.sk,ad zbiorów czy ko-
lekcji tematycznych i./rodowiskowych jest procesem czasoch,onnym i.cz!sto 
przysparzaj-cym wielu trudno/ci. Uk,ad zale0y przede wszystkim od tego, 
jakiego wydarzenia, organizacji b-d2 instytucji dotycz- materia,y. Trudno zde-
finiowa3 taki uk,ad wed,ug ogólnego schematu, bez znajomo/ci danego zbioru.

Je0eli archiwum spo,eczne przej!,o zbiór ca,kowicie uporz-dkowany, wraz 
z.pomocami ewidencyjnymi, to R o.ile nie budzi on zastrze0e1 R pozostawia 
si! go w.dotychczasowym uk,adzie. Je0eli archiwum przej!,o cz!/ciowo upo-
rz-dkowany zbiór, to zachowuje si! dawny lub nadaje nowy uk,ad dla ca,o/ci, 
w.zale0no/ci od stopnia i.jako/ci pierwotnego uporz-dkowania. Je0eli archi-
wum przej!,o materia,y nieuporz-dkowane lub tworzy samodzielny zbiór 
materia,ów ró0nego pochodzenia, jego zadaniem jest w,a/ciwe opracowanie 
przyj!tego materia,u w.oparciu o.nast!puj-ce etapy prac:
 » studia wst!pne,
 » rozpoznanie przynale0no/ci zespo,owej dokumentacji i.porz-dkowanie 

wst!pne,
 » przegl-d zawarto/ci materia,ów archiwalnych,
 » formowanie jednostek aktowych,
 » brakowanie,
 » inwentaryzacja (opis jednostki),
 » opracowanie pomocy archiwalnych.

W.przewa0aj-cej wi!kszo/ci zbiory, jakie trafiaj- do archiwum spo,ecznego, 
przekazywane s- w.formie rozproszonej, bez 0adnego uk,adu wewn!trznego 
oraz bez 0adnych pomocy ewidencyjnych. Przyk,adem niech b!d- pami!tniki 
zgromadzone przez Towarzystwo Przyjació, Pami!tnikarstwa i.przechowy-
wane na prywatnej posesji, które zosta,y uratowane przed zniszczeniem 
przez pracowników O/rodka KARTA i.AAN. Archiwa spo,eczne najcz!/ciej 
maj- do czynienia w,a/nie z.takimi nieuporz-dkowanymi materia,ami (cho3 
w.mniejszej skali). Zbiór TPP, gównie ze wzgl!du na rozmiar, zosta, ostatecznie 
przekazany do Archiwum Akt Nowych.

Akcja ratowania zbiorów Towarzystwa 
Przyjació, Pami!tnikarstwa w.Rudnie 
k. Warszawy, Archiwum Fotografii 
O/rodka KARTA
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1.1 Studia wst#pne
Prac! nad dokumentami nale0y rozpocz-3 od zapoznania si! z.dost!pnymi 
opracowaniami na temat organizacji, osoby lub wydarzenia, których dotycz- 
archiwizowane materia,y. Dzi!ki temu ,atwiejsze b!dzie ustalenie granic 
chronologicznych kolekcji oraz przygotowanie projektu uk,adu zbioru i.do-
kumentów, które wejd- w.jego sk,ad.

1.2 Rozpoznanie przynale*no&ci zbioru i%porz$dkowanie 
wst#pne
Przynale0no/3 materia,ów do danego zbioru archiwalnego ustala si! w.oparciu 
o.analiz! wszelkich oznacze1 pochodz-cych od organizacji, instytucji, któ-
rego zbiór dotyczy. Ta cz!/3 prac w.du0ej mierze opiera si! na informacjach 
zdobytych przez archiwist! w.czasie studiów wst!pnych, dzi!ki którym te-
raz ,atwiej jest odnale23 cechy zewn!trzne (opisy na teczkach, piecz-tki na 
ok,adkach lub stronach tytu,owych akt) i.wewn!trzne (piecz-tki wp,ywu 
umieszczane na dokumentach z.nazw- odbiorcy pisma, nazwy adresata na 
korespondencji, papiery firmowe, tre/3 spraw wyst!puj-cych w.dokumenta-
cji, podpisy) dokumentów, o.których przynale0no/ci do konkretnej kolekcji 
w,a/nie decydujemy. 
Porz$dkowanie wst#pne obejmuje:
 » rozpoznanie zawarto/ci i.stanu uporz-dkowania zbioru,
 » sprawdzenie stanu zachowania (kompletno/ci) zbioru w.przypadku ist-

nienia jakichkolwiek pomocy ewidencyjnych,
 » rozpoznanie stanu zachowania materia,ów archiwalnych, wy,-czenie 

egzemplarzy zaka0onych biologicznie (na okres konserwacji),
 » rozpoznanie materia,ów i.wskazanie orygina,ów oraz kopii.

1.3 Przegl$d zawarto&ci materia"ów
Wst!pnie rozpoznane materia,y archiwalne nale0y podda3 analizie, czyli 
zinterpretowa3 zawarte w.danym dokumencie tre/ci, w.celu wy,onienia 
zbioru i.podzia,u na kolejne grupy rzeczowe. Klasyfikacja zale0y od przyj!-
tego kryterium podzia,u. Mo0e ona dotyczy3 wydarzenia, osoby, organizacji, 
zjawiska spo,ecznego czy miejsca. Kolekcj! tworzy zbiór materia,ów po,--
czonych jednym z.wymienionych kryteriów. Systematyzacja akt polega na 
uformowaniu poszczególnych grup rzeczowych lub te0 serii i.ich odpowiednim 
u,o0eniu. W.wyniku systematyzacji powstan- ca,o/ci (b!d-ce jednocze/nie 
cz!/ciami sk,adowymi opracowywanego zbioru) o.podobnym charakterze 
lub tematyce – w.tym momencie zbiór (kolekcja) zyska podzia, na teczki. 
Serie powinny by3 u,o0one wed,ug porz-dku rzeczowego, chronologicznego 
lub rzeczowoRchronologicznego.

W.przypadku spu/cizn i.kolekcji osobistych przy dzieleniu materia,ów 
na grupy rzeczowe, serie i.podserie, warto jako pomoc w.pracach zastosowa3 
Wytyczne Archiwum Polskiej Akademii Nauk z!1990 r. opracowania spu(cizn archi-
walnych po uczonych. Stosowane s- one zarówno w.archiwach pa1stwowych, 
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jak i.w Bibliotece Narodowej, w.zwi-zku z.doskona,- propozycj- uszerego-
wania poszczególnych rodzajów materia,ów. 

Archiwum O/rodka KARTA stosuje wytyczne z.niewielk- modyfikacj-, 
zgodnie z.któr- dokumenty wchodz-ce w.sk,ad spu/cizn i.kolekcji osobistych 
zyskuj- ni0ej przedstawiony uk,ad.

1. Materia"y biograficzne: 
 » autobiografie, ankiety personalne, zestawienia, bibliografie prac w,asnych,
 » dokumenty osobiste,
 » dokumenty dotycz-ce przebiegu nauki szkolnej, studiów,
 » zeszyty szkolne i.notatki ze studiów,
 » pami!tniki, dzienniki i.albumy pami-tkowe,
 » dyplomy honorowe, legitymacje odznacze1, gratulacje i.laurki,
 » materia,y gospodarcze i.maj-tkowe,
 » materia,y dot. stanu zdrowia,
 » /wiadectwo zgonu, klepsydry, zwi!z,e nekrologi, kondolencje.

2. Materia"y dzia"alno&ci zawodowej w%kolejno&ci miejsc zatrudnienia.
3. Materia"y dzia"alno&ci spo"eczno-politycznej w%kolejno&ci 
chronologiczno-rzeczowej.
4. Prace twórcy spu&cizny:
 » opracowania, artyku,y i.referaty,
 » publikacje 2ród,owe,
 » wyk,ady (konspekty, teksty, skrypty),
 » recenzje i.opinie o.pracach, które ukaza,y si! drukiem,
 » projekty techniczne, wynalazki i.patenty,
 » prace popularnonaukowe (w tym wywiady, prelekcje i.artyku,y dla /rod-

ków masowego przekazu),
 » przemówienia okoliczno/ciowe, wspomnienia pogrzebowe itp.,
 » prace literackie,
 » t,umaczenia z.j!zyków obcych,
 » materia,y warsztatowe (zapiski, kartoteki, bibliografie, wypisy i.notatki 

z.literatury, zapiski obserwacji i.bada1, obliczenia, odpisy i.wypisy archi-
walne, fotografie, wycinki prasowe itp.).

5. Korespondencja:
 » wychodz-ca,
 » wp,ywaj-ca.

6. Materia"y o%twórcy spu&cizny:
 » 0yciorysy i.wspomnienia,
 » bibliografie prac zestawione przez osoby trzecie,
 » recenzje o.jego pracach, polemiki.

7. Materia"y rodzinne (rodowe).
8. Materia"y osób obcych (w uk"adzie alfabetycznym). 
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W/ród ofiarodawców AS-ów s- osoby przekazuj-ce kompletne kolekcje, jak 
równie0 takie, których zbiory s- przypadkowe, z,o0one z.lu2nych dokumen-
tów, nie powi-zanych ze sob- tematycznie, b-d2 ofiarodawcy przekazuj- 
np. jeden dokument. Jak w.takim przypadku mo0e si! zachowa3 archiwista 
archiwum spo,ecznego? Z.ca,o/ci takiego materia,y nie uda si! utworzy3 
0adnej kolekcji. Jedyne co ,-czy wszystkie takie materia,y to osoba ofiaro-
dawcy. W.zwi-zku z.tym nale0y wzi-3 pod uwag! do,-czenie przekazanych 
dokumentów, po analizie ich tre/ci, do istniej-cych ju0 kolekcji, b-d2 stwo-
rzenie nowych, które z.czasem b!d- uzupe,niane o.kolejne nabytki. W.celu 
identyfikacji opisanych materia,ów nale0y w.odpowiednim miejscu (np. bazie 
komputerowej lub innym stosowanym /rodku ewidencji) zaznaczy3 pocho-
dzenie takich lu2nych b-d2 pojedynczych dokumentów. 

1.4 Formowanie jednostek aktowych
Kolejnym procesem, który nast!puje po wydzieleniu serii i.podserii w.ramach 
opracowywanego zbioru, jest porz-dkowanie wewn!trzne jednostek archi-
walnych (teczek). Je0eli do archiwum trafi,y materia,y sformowane przez 
twórc! zespo,u oraz przez niego uporz-dkowane, nale0y ten uk,ad zachowa3. 
W.wi!kszo/ci jednak pozyskiwane zbiory przekazywane s- w.stanie rozpro-
szonym, bez 0adnych pomocy ewidencyjnych. 

Fazy formowania jednostek aktowych:
 » Porz$dkowanie materia"ów. Oznacza ono nadanie dokumentom naj-

pierw uk,adu rzeczowego lub chronologicznego, a.pó2niej porz-dkowanie 
w.ramach spraw (teczek). Wewn-trz jednostki archiwalnej dokumenty, 
które j- tworz-, powinny zosta3 u,o0one chronologicznie, tak by mo0liwe 
by,o odtworzenie kolejno/ci wydarze1 zwi-zanych z.dzia,alno/ci- osoby 
lub organizacji, z.przebiegiem wydarze1 czy z.histori- miejsca. Nale0y przy 
tym pami!ta3, 0e materia,y najstarsze powinny znale23 si! na pocz-tku 
teczki, a.najm,odsze na jej ko1cu;

 » Paginacja ci$g"a wewn$trz teczki (numerowanie). Jest to metoda po-
wszechnie stosowana w.archiwach pa1stwowych jako ko1cowy etap po-
rz-dkowania materia,ów wewn-trz teczki. Niezaprzeczalnie ma ona swoje 
dobre strony. Utrwala nadany dokumentacji uk,ad i.umo0liwia kontrol! 
stanu jednostki po jej udost!pnieniu. Je0eli dany zespó, czy zbiór jest za-
mkni!ty i.w,a/ciwie niemo0liwe s- dop,ywy, paginacja nie przysparza pro-
blemów. W.przypadku archiwów spo,ecznych sytuacja jest jednak bardziej 
skomplikowana. Cz!sto do zasobu AS-ów trafiaj- materia,y rozproszone, 
nieuporz-dkowane, które dana osoba gromadzi,a na przestrzeni lat. Po 
przyj!ciu tych materia,ów archiwi/ci postanawiaj- wydzieli3 z.nich kilka 
zbiorów. Kiedy wydaje si!, 0e zbiór (kolekcja) jest ju0 opracowana, nagle 
pojawia si! kolejna osoba, której lu2ny zbiór materia,ów okazuje si! ide-
alnie uzupe,nia3 istniej-c- ju0 kolekcj!. Takich sytuacji jest bardzo wiele. 
Paginacja takich otwartych zbiorów oznacza wi!c ci-g,e korekty, kolejne 
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przekre/lenia i.zmiany na dokumentach. Archiwum O/rodka KARTA nie 
prowadzi ci-g,ej paginacji wewn-trz teczki. Ze wzgl!du na opracowywanie 
i.opis zbioru do poziomu dokumentu, stosowane jest jedynie numerowanie 
kolejnych dokumentów wraz z.podaniem stron ka0dego z.nich. Dzi!ki temu 
wiadomo, ile dokumentów i.ile stron w.ogóle jest w.jednostce archiwal-
nej, a.w przypadku cho3by jednego dop,ywu nie pojawia si! konieczno/3 
paginowania wszystkich stron materia,ów od pocz-tku;

 » Opis jednostki na zewn#trznej ok"adce. Powinien si! on sk,ada3 z.na-
st!puj-cych elementów: 

nazwa archiwum – lewy górny róg;
sygnatura jednostki – prawy dolny róg; powinna sk,ada3 si! z.nast!-
puj-cych elementów: oznaczenie archiwum/nr zbioru (kolekcji)/nr 
kolejny jednostki w.kolekcji;
nazwa zbioru (kolekcji) – /rodek, na górze (np. Kolekcja osobista Jacka 
Kuronia);
tytu, teczki – na /rodku, poni0ej nazwy zbioru/kolekcji – powinien 
w.sposób precyzyjny i.zwi!z,y odzwierciedla3 zawarto/3 tre/ciow- akt 
oraz informowa3 o.rodzaju/formie dokumentów (np. Wywiady i.zapisy 
wypowiedzi Jacka Kuronia);
daty kra1cowe dokumentacji – pod tytu,em kolekcji, zazwyczaj podaje 
si! daty roczne najstarszego i.najm,odszego dokumentu w.teczce;
liczba kart/stron lub dokumentów w.teczce – poni0ej dat kra1cowych, 
w.zale0no/ci od tego, czy wszystkie strony w.teczce zosta,y spagi-
nowane, czy te0 ograniczono si! do ponumerowania poszczególnych 
dokumentów.

*+,-./01 : Opis teczki

Zbiory Archium O/rodka KARTA
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1.5 Brakowanie
W.czasie przegl-du pozyskanych materia,ów i.formowaniu z.nich serii, ar-
chiwista musi zapozna3 si! z.tre/ci- dokumentacji. Dzi!ki temu etapowi prac 
z.powstaj-cych kolekcji wy,-czane s- dublety dokumentów. Te mo0na podda3 
brakowaniu (usuni!ciu). Nale0y jednak mie3 na uwadze, 0e wybrakowa-
nie dokumentów oznacza ich nieodwracalne zniszczenie. W.zwi-zku z.tym 
ten etap opracowywania materia,ów musi by3 przeprowadzony niezwykle 
rozwa0nie i.wcale nie jest konieczny. Dublety materia,ów mo0na bowiem 
przekaza3 innym organizacjom zajmuj-cym si! podobn- tematyk-, w.przy-
padku czasopism i.ksi-0ek – bibliotekom. Decyzj! o.wybrakowaniu warto 
poprzedzi3 konsultacjami z.osobami b!d-cymi ekspertami w.dziedzinie, której 
dotyczy kolekcja, a.ostateczn- zgod! na brakowanie powinny wyda3 w,adze 
organizacji, w.której dzia,a archiwum.

1.6 Inwentaryzacja
Po u,o0eniu dokumentów wewn-trz teczki nale0y dokona3 inwentaryzacji 
jej zawarto/ci. Archiwum O/rodka KARTA opracowuje ka0d- jednostk! do 
poziomu dokumentu. Ka0da teczka zaopatrzona jest w.wypis wszystkich 
materia,ów wchodz-cych w.jej sk,ad. Opis poszczególnego dokumentu sk,ada 
si! z.nast!puj-cych elementów: numer kolejny dokumentu w.teczce, tytu, 
dokumentu zaczerpni!ty z.orygina,u b-d2 jego regest, miejsce wydania do-
kumentu, data wydania, liczba egzemplarzy dokumentu w.teczce (zdarza si!, 
0e ten sam dokument ró0ni si! znacz-co wygl-dem zewn!trznym, warto za-
chowa3 wtedy wi!cej egzemplarzy ni0 jeden), liczba stron dokumentu, posta3 
dokumentu (mps, rps, kopia, druk), j!zyk dokumentu (je0eli inny ni0 polski).

*+,-./01 : Opis dokumentu: &wiadectwo chrztu Henryka Kuronia, Zagórze, 
9!IX 1925, 2 egz., s. 2, druk, kopia.

Zbiory Archiwum O/rodka KARTA, Kolekcja 
osobista Jacka.Kuronia.
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Obecnie odchodzi si! od tradycyjnej inwentaryzacji na rzecz inwentarza elek-
tronicznego sporz-dzanego w.komputerowej bazie danych. Zbiory teksto-
we Archiwum O/rodka KARTA opisywane s- zgodnie z.mi!dzynarodowym 
standardem ISAD(G) w.rozbudowanej pod wzgl!dem opisu formalnego i.rze-
czowego dedykowanej bazie katalogowej Multiarch, opartej na platformie 
Musnet. Baza – dost!pna na miejscu w.czytelni Archiwum O/rodka – zosta,a 
dostosowana do jego potrzeb.
Infomacje, które powinny znale() si# w%bazie archiwalnej: 
 » nazwa archiwum,
 » sygnatura jednostki,
 » tytu, zbioru – nawi-zuje do twórcy lub tematyki materia,ów archiwal-

nych zbioru,
 » tytu, jednostki archiwalnej  – nawi-zuje do materia,ów wewn-trz teczki,
 » tre/3/zawarto/3 – wypis wszystkich dokumentów z.teczki,
 » daty kra1cowe dokumentacji,
 » sygnatury dawne i.uwagi – wcze/niejsze sygnatury jednostki archiwalnej 

funkcjonuj-ce w.archiwum, je0eli nast-pi,a zmiana wewn-trz zbioru,
 » opis zewn!trzny – akta lu2ne, akta szyte, ksi!ga, poszyt, pud,o, teczka,
 » stan fizyczny – stan dobry, do konserwacji, po konserwacji,
 » posta3 – druk, formularz, maszynopis, maszynopis/formularz, maszy-

nopis/r!kopis, mieszana, no/nik elektroniczny, r!kopis, /wiat,okopia,
 » j!zyk – w.polu tym nale0y poda3 informacje o.j!zykach u0ywanych w.ak-

tach, nazwy j!zyków nale0y wpisywa3 w.postaci skrótów: pol., ang., czes., 
fr., hebr., ,ac., niem., ros., rus., s,owac., ukr., w,., itd.,

 » liczba kart lub stron,
 » format – A4, A5 lub wymiary podane w.milimetrach.

1.7 Opracowanie pomocy archiwalnych
+.,.+ -./0.1234 
To jedna z.najcz!/ciej stosowanych pomocy archiwalnych, czyli narz!dzi 
maj-cych s,u0y3 czytelnikowi do samodzielnego zapoznania si! z.informacj- 
o.zasobach archiwum. Stanowi spis zachowanych w.archiwum materia,ów 
danego zespo,u czy zbioru ostatecznie usystematyzowanych w.jednostki 
inwentarzowe, wed,ug przyj!tego uk,adu, zawieraj-cy ich elementy rozpo-
znawcze. Przyk,ad inwentarza znajduje si! w.za"$czniku nr. 1. Zamieszczone 
poni0ej informacje pochodz- z.Wytycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Pa#stwowych z!19 marca 1960 r. w!sprawie sporz$dzania inwentarzy ksi$2kowych 
dla zespo"ów (zbiorów) przechowywanych w!archiwach pa#stwowych. 
Sk,adowe inwentarza:

karta tytu,owa,
wst!p,
schemat uk,adu inwentarza (spis tre/ci),
spis akt usystematyzowanych w.jednostki archiwalne.
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 » Karta tytu"owa
na /rodku karty nale0y zamie/ci3 pe,n- nazw! zespo,u/zbioru;
pod nazw- zespo,u nale0y zamie/ci3 daty skrajne zespo,u/zbioru;
pod datami skrajnymi nale0y zamie/ci3 numer zespo,u stanowi-cy 
w.danym archiwum jego symbol rozpoznawczy;
w.lewej górnej cz!/ci karty tytu,owej nale0y poda3 nazw! i.adres 
archiwum.

 » Wst#p
Tradycyjnie w.archiwach tworzone s- inwentarze ksi-0kowe. W.przypadku ar-
chiwów spo,ecznych trudno jednak stosowa3 si! do zasady, 0e inwentarz ksi-0-
kowy nale0y sporz-dza3 zawsze po ostatecznym uporz-dkowaniu (,-cznie 
z.brakowaniem) zespo,u (zbioru/kolekcji) i.tylko wtedy, kiedy nie przewiduje 
si! ju0 0adnych dop,ywów do danej kolekcji. W.zasobie Archiwum O/rodka 
KARTA wi!kszo/3 zbiorów, to kolekcje otwarte, uzupe,niane co pewien czas 
nowymi nabytkami. W.zwi-zku z.tym tworzymy, na wzór inwentarzy ksi-0-
kowych, inwentarze elektroniczne, które w.zale0no/ci od potrzeby mog- by3 
na bie0-co aktualizowane.
Inwentarz powinien by3 poprzedzony zwi!z,ym wst!pem zawieraj-cym na-
st!puj-ce elementy:

dzieje twórcy zespo,u, wzgl!dnie dane o.twórcy zbioru (w przypadku, 
gdy zbiór zosta, utworzony w.archiwum nale0y poda3 uzasadnienie 
jego utworzenia),
dzieje zespo,u/zbioru/spu/cizny,
charakterystyk! archiwaln- zespo,u (zbioru) z.podaniem: tytu,u, granic 
chronologicznych, granic terytorialnych, rozmiaru po uporz-dkowaniu,
charakterystyk! zawarto/ci zespo,u (zbioru),
informacj! o.zastosowanej metodzie porz-dkowania i.inwentaryzacji 
akt,
zestawienie bibliografii oraz wykaz wa0niejszych wykorzystanych 
2róde,. 

 » Tre&)
Inwentarz powinien sk,ada3 si! z.nast!puj-cych rubryk wype,nionych tre/ci-:

Rubryka 1 – Sygnatura archiwalna, czyli sygnatura jednostki inwenta-
rzowej, ustalona po ostatecznym usystematyzowaniu zespo,u (zbioru);
Rubryka 2 – Tytu,, który nale0y poda3 wed,ug brzmienia orygina,u, 
wzgl!dnie w.redakcji ustalonej w.trakcie porz-dkowania;
Rubryka 3 – Daty skrajne jednostki inwentarzowej w.zasadzie spro-
wadza si! do podania dat rocznych;
Rubryka 4 – Opis zewn!trzny jednostki inwentarzowej. Nale0y poda3 
format, rodzaj oprawy i.stan zachowania jednostki inwentarzowej oraz 
w.ka0dym przypadku liczb! kart lub stron;
Rubryka 5 – Sygnatury dawne, zw,aszcza, gdy zespó, (zbiór) otrzyma, 
nowe sygnatury wymienione w.rubryce 1;
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Rubryka 6 – Uwagi nie obj!te poprzednimi rubrykami, a.zas,uguj-ce 
na uwzgl!dnienie, np. bli0sze dane o.tre/ci jednostki, je/li tytu, nie 
informuje o.tym dostatecznie.

+.,.5 6212789-
Dodatkow- pomoc- archiwaln-, stosowan- w.Archiwum O/rodka KARTA, s- 
katalogi zawieraj-cej informacje o.tre/ci materia,ów archiwalnych jednego lub 
wielu zespo,ów (zbiorów). W.katalogach AOK zamieszczany jest opis kolekcji 
z.podzia,em na jednostki inwentarzowe i.wypisem wszystkich dokumentów 
wchodz-cych w.sk,ad poszczególnych teczek. W.katalogu przy ka0dej kolekcji 
podana jest jej sygnatura, dalej zamieszczony jest krótki opis zbioru i.zagad-
nienia, którego dotyczy. Po opisie nast!puje ju0 w,a/ciwy wykaz wszystkich 
materia,ów: podane s- tytu,y poszczególnych teczek i.ponumerowany wypis 
wszystkich dokumentów b!d-cych ich zawarto/ci-. Przyk,adowy opis kolek-
cji z.podzia,em na jednostki inwentarzowe znajduje si! w.za"$czniku nr 2.

#. OPRACOWANIE WSPOMNIE(, 
DZIENNIKÓW I'PAMI)TNIKÓW 
Do zbiorów dokumentowych zaliczane s- tak0e wspomnienia, dzienniki i.pa-
mi!tniki. Ich opracowanie polega przede wszystkim na dok,adnej analizie 
zawartych w.nich tre/ci. Nast!pnym etapem jest opis materia,ów wed,ug 
przyj!tych zasad. 

Archiwum O/rodka KARTA, w.celu jak najdoskonalszej identyfikacji wspo-
mnie1 i.zapewnienia ,atwo/ci w.przeprowadzaniu kwerend, opisuje materia, 
wspomnieniowy stosuj-c w.trakcie ich inwentaryzacji nast!puj-ce rubryki:
 » autor (nazwisko, imiona) – w.przypadku autora wa0ne jest, by w.odpo-

wiednim miejscu bazy, dost!pnym tylko dla pracowników archiwum, 
zanotowa3 wszystkie przydatne informacje na jego temat – dane kon-
taktowe, data urodzenia i.ewentualnie /mierci, zawód;

 » tytu, (nadany przez autora);
 » tre/3 (streszczenie);
 » osoby (wyst!puj-ce w.tre/ci);
 » sygnatura;
 » has,a rzeczowe;
 » kategoria (wspomnienia, dziennik, pami!tnik);
 » miejsce powstania;
 » data powstania;
 » za,-czniki (dokumenty, zdj!cia);
 » obj!to/3;
 » ofiarodawca (imi!, nazwisko, dane kontaktowe – dost!pne tylko dla pra-

cowników archiwum).

Przyk,ad takiego opracowania wspomnie1 znajduje si! w.za"$czniku nr 3.
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Opis jednostki archiwalnej oraz sposób tworzenia sygnatury wspomnie1, 
dzienników i.pami!tników niczym nie ró0ni si! od opisanych wcze/niej metod 
stosowanych przy opracowywaniu poszczególnych kolekcji.

Przedstawione metody opracowania zbiorów dokumentowych s$ jedy-
nie propozycj$ sposobu opracowywania pozyskiwanych materia"ów. 
Ostateczna decyzja o%zastosowanej metodzie zale*y cz#sto od specyfiki 
archiwum spo"ecznego i%samych dokumentów w%nim zgromadzonych. 

Za*+cznik nr 1 INWENTARZ KOLEKCJI 
OSOBISTEJ MIROS,AWA CHOJECKIEGO

ARCHIWUM O@RODKA KARTA 
02-536 Warszawa
ul. Narbutta 29

KOLEKCJA OSOBISTA MIROSSAWA CHOJECKIEGO
1977–2006

Nr zbioru: AO III/4

Wst!p do inwentarza

I. Charakterystyka twórcy zbioru
Miros,aw Chojecki urodzi, si! 1 wrze/nia 1949 r. w.Warszawie.
Studiowa, chemi!: od 1967 roku na Politechnice Warszawskiej, w. latach 
1968–73 na Uniwersytecie Warszawskim. 

W. latach 1974–76 i.1980–81 pracowa, w. Instytucie Bada1 J-drowych 
w.Warszawie. Od 1976 roku dzia,a, w.Komitecie Obrony Robotników, na-
st!pnie w.Komitecie Samoobrony Spo,ecznej „KOR”. W.latach 1977–80 by, 
szefem Niezale0nej Oficyny Wydawniczej NOWA, w.latach 1980–81 doradc- 
ds. wydawniczych Zarz-du Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarno/3”. W.latach 
1999–2000 by, doradc- Ministra Kultury i.Dziedzictwa Narodowego. 

W.marcu 1968 roku Chojecki uczestniczy, w.strajku studentów Politechniki 
Warszawskiej. W.1975 roku zbiera, podpisy przeciwko projektowanym zmia-
nom w.Konstytucji PRL. W.czerwcu 1976 roku, jako jeden z.pierwszych, razem 
z.Wojciechem Onyszkiewiczem zacz-, pomaga3 represjonowanym robotni-
kom Ursusa i.Radomia. W.maju 1977 roku z.kolegami pojecha, do Krakowa 
organizowa3 manifestacj! po /mierci wspó,pracownika „KOR”, studenta 
Uniwersytetu Jagiello1skiego, Stanis,awa Pyjasa. 

W.latach 1976–80 Chojecki zosta, 44 razy zatrzymany na 48 godzin. Jego 
mieszkanie by,o wielokrotnie rewidowane. Wydawa, oficjalnie broszury 
i.ksi-0ki pod szyldem NOW-ej i.Instytutu Wydawniczego Centralnej Rady 
Zwi-zków Zawodowych (wspólnie z.Bogdanem Pig,owskim). 
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W.1981 roku wyjecha, do Nowego Jorku. Na pocz-tku 1982 roku przeniós, 
si! do Pary0a. Jego mieszkanie stanowi,o punkt zborny dla przyje0d0aj-cych 
z.Polski, którzy otrzymywali tam informacje, pieni-dze na dzia,alno/3 opo-
zycyjn- i.wydawnictwa do rozkolportowania w.kraju. W.1988 roku sp,on!,o 
ono w.podejrzanych okoliczno/ciach. Za,o0y, miesi!czniki: „Kontakt”, „Video-
Kontakt” i.„Kontakt-TV”. Produkowa, kasety audio i.filmy wideo (we wspó,-
pracy z.zachodnimi dziennikarzami powsta,y filmy o.wydarzeniach w.kraju). 

W.1990 roku wróci, do Polski. Za,o0y, Now- Telewizj! Warszawa oraz 
Grup! Filmow- „Kontakt” realizuj-c- filmy dokumentalne.

II. Dzieje kolekcji
Kolekcja powsta,a w.Archiwum O/rodka KARTA z.materia,ów przekazywa-
nych przez osoby prywatne. Brakuje informacji, kiedy zosta,a przekazana. 
Przyj!te materia,y nie posiada,y /rodka ewidencyjnego, tylko niewielka cz!/3 
materia,ów by,a uporz-dkowana. Po przeprowadzonej inwentaryzacji okaza,o 
si!, 0e w.kolekcji znajduje si! 6 j.a., ok. 0,06 mb.

III. Charakterystyka archiwalna zbioru
Tytu": Kolekcja osobista Miros,awa Chojeckiego
Granice chronologiczne: 1977–2006
Granice terytorialne: Polska, Niemcy, Wielka Brytania
Rozmiar po uporz$dkowaniu: 6 j.a., 0.06 mb

IV. Zawarto&) zbioru
Kolekcja Miros,awa Chojeckiego odzwierciedla podstawowe fakty o.charakte-
rze biograficznym oraz jego dzia,alno/3 polityczn- i.publicystyczn-.
-. :2103-2;< =-8932>-?4.0 (@<9.. +–A)
W.teczce o.sygn. 1 (AO III/4.2) znajduje si! Pami'tnik wi'zienny. Warszawa – 
Mokotów kwiecie# – maj 1980 r.
W.teczce o.sygn. 2 (AO III/4.4) znajduj- si! maszynopisy wywiadów udzielo-
nych przez Miros,awa Chojeckiego w.latach 1982–1984 Radiu Wolna Europa 
oraz G,osowi Ameryki.
W.teczce o.sygn. 3 (AO III/4.6) znajduj- si! wycinki prasowe z.„Tygodnika 
Solidarno/3”, „Gazety Polskiej” oraz „Rzeczpospolitej”, zawieraj-ce wywiady 
z.Miros,awem Chojeckim oraz list otwarty M. Chojeckiego do A. Michnika.
--. B4-2;27.8CD E87-1<?4.2 (@<9.. F–G)
W.teczce o.sygn. 4 (AO III/4.1.) znajduj- si! materia,y zwi-zane z.zatrzymania-
mi i.przes,uchaniami Miros,awa Chojeckiego i.osób z.nim wspó,pracuj-cych: 
Jerzego Ciechomskiego, Wies,awa Piotra Kunikowskiego, Bogdana Grzesiaka, 
Joanny Góreckiej-Zieli1skiej, Marcina Jab,o1skiego i.Stefana Bali1skiego 
w.zwi-zku z.procesem z.VI 1980 r., a.tak0e materia,y zwi-zane z.rewizj- od 
tego wyroku z.lat 1980–1983.
W.teczce o.sygn. 5 (AO III/4.3) znajduj- si! ulotki z.apelem oraz teksty apeli 
nawo,uj-cych do uwolnienia Miros,awa Chojeckiego autorstwa cz,onków 
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Komitetu Samoobrony Spo,ecznej „KOR”, Zespo,u Redakcyjnego „ZAPIS-u”, 
studentów Akademii Teologii Katolickiej w.Warszawie. Wszystkie materia,y 
pochodz- z.1980 roku.
---. B4-2;27.8CD EH=7-?<@1<?4.2 (@<9.. I)
W.teczce o.sygn. 6 (AO III/4.2) znajduj- si! teksty w,asne Miros,awa Chojeckiego 
g,ównie dotycz-ce jego aresztowa1 w.latach 1977–1980.
-J. 6830@E8.B0.?K2 (@<9.. ,)
W.teczce o.sygn. 7 (AO III/4.5) znajduje si! list Miros,awa Chojeckiego do 
Amnesty International z.podzi!kowaniami za protesty przeciwko jego uwi!-
zieniu i.z pro/b- o.obron! Bogdana Grzesiaka.
J. :018B< E834LB68/2.-2
Akta kolekcji zosta,y uporz-dkowane w.oparciu o.wytyczne metodyczne sto-
sowane w.archiwach pa1stwowych. Materia,y aktowe wchodz-ce w.sk,ad ko-
lekcji zosta,y podzielone na teczki rzeczowe. Ca,o/3 otrzyma,a uk,ad uwzgl!d-
niaj-cy podzia, na serie odpowiadaj-ce zawarto/ci merytorycznej teczek. Dla 
kolekcji opracowano inwentarz ksi-0kowy i.opatrzono wst!pem.
J-. =-=7-8932>-2: 
Opozycja w!PRL. S"ownik biograficzny 1956–89, t. 1, Warszawa 2000.
Wielka Encyklopedia PWN, t. 5, Warszawa 2001.
K. Jakubowski, Za niska poprzeczka, „Tygodnik Solidarno/3”, 2003, nr 14, s. 36–38.

Schemat uk"adu inwentarza
Materia,y biograficzne – sygn. 1–3
Dzia,alno/3 polityczna Miros,awa Chojeckiego – sygn. 4–5
Dzia,alno/3 publicystyczna Miros,awa Chojeckiego – sygn. 6
Korespondencja – sygn. 7

INWENTARZ

Sygn. Tytu" Daty Rodzaj 
materia"u

Sygnatury 
dawne

Materia"y biograficzne
1 Pami!tnik wi!zienny wydany w.II 

obiegu wydawniczym
1980 mps

lu2ne
j. polski

AO III/4.2

2 Wywiady Miros,awa Chojeckiego 
dla Radia Wolna Europa. Skrypty 
audycji

1982–1984 mps
lu2ne 
j. polski

AO III/4.4

3 Wywiady Miros,awa Chojeckiego dla 
prasy. Wycinki prasowe

1999, 2003, 2006 druk
lu2ne 
j. polski

AO III/4.6

Dzia"alno&) polityczna
4 Proces Jerzego Ciechomskiego, 

Wies,awa Kunikowskiego, Bogdana 
Grzesiaka, Miros,awa Chojeckiego. 
Protoko,y z.przes,ucha1 podej-
rzanych, akt oskar0enia, wnio-
ski, wyrok, rewizja do wyroku, 
postanowienia

1980–84 mps
lu2ne
j. polski

AO III/4.1
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5 Apele o.uwolnienie Miros,awa 
Chojeckiego. Ulotki, o/wiadczenia

1980 mps
lu2ne
j. polski

AO III/4.3

Dzia"alno&) publicystyczna
6 Teksty w,asne Miros,awa 

Chojeckiego o.tematyce polityczno-
-kulturalnej. Artyku,y, list otwarty

1977, 1980, 2005 mps
lu2ne
j. polski

AO III/4.2

Korespondencja
7 Korespondencja Miros,awa 

Chojeckiego z.Amnesty International
1980 mps

lu2ne
j. polski

AO III/4.5

Za*+cznik nr 2 OPIS KOLEKCJI Z'PODZIA,EM 
NA JEDNOSTKI INWENTARZOWE

AO IV/196 Krzy*e w%szko"ach
Wraz z.wprowadzeniem stanu wojennego rozpocz!,o si! zdejmowanie krzy0y 
w.instytucjach publicznych, zw,aszcza szko,ach, gdzie zawieszono je w.okre-
sie legalnej dzia,alno/ci NSZZ „Solidarno/3” (1980–1981). W.dzia,aniach tego 
rodzaju w,adze centralne nakazywa,y zachowanie ostro0no/ci. Reakcj- na po-
czynania kuratoriów i.dyrekcji szkó, by,y monity w,adz ko/cielnych do w,adz 
lokalnych. Protesty przeciwko zdejmowaniu krzy0y odby,y si! w.Mi!tnie, 
W,oszczowie, Zakroczymiu i.Szczecinku.

AO IV/196.1 Mi#tne
1. Dzia,ania w,adz szkolnych i.S,u0by Bezpiecze1stwa podj!te w.dniach 5–8 III 
1984 roku przeciw katolickiej m,odzie0y Zespo,u Szkó, Rolniczych w.Mi!tnem: 
sprawozdanie na podstawie relacji uczennicy Szko,y Rolniczej w.Mi!tnem 
zebranej w.dniu 8 III 1984 ([1984], 2 egz., s. 6, mps).
2. Podzi!kowania m,odzie0y i.ksi!0y z.parafii w.Mi!tnem za poparcie i.soli-
darno/3 w.walce o.obron! krzy0y w.szkole: przepisany tekst podzi!kowa1 
([1984], 1 egz., s. 1, mps).
3. „Cho3 zmienia si! /wiat krzy0 wiecznie trwa”: broszura (Mi!tne, IV 1990, 
1 egz., s. 24, druk).

AO IV/196.2 W"oszczowa
1. Komunikat nr 1 Diecezjalnego Biura Prasowego w.sprawie zdj!cia krzy0y 
w.Zespole Szkó, Zawodowych we W,oszczowie (Kielce, 12 XII 1984, 1 egz., s..2, 
druk).
2. Komunikat nr 2 Diecezjalnego Biura Prasowego w.sprawie zdj!cia krzy0y 
w.Zespole Szkó, Zawodowych we W,oszczowie (Kielce, 14 XII 1984, 1 egz., s..2, 
druk).
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3. S,owo Biskupów Kieleckich do M,odzie0y Zespo,u Szkó, Zawodowych we 
W,oszczowie (Kielce, 16 XII 1984, 1 egz., s. 2, druk).
4. Komunikat nr 3 Diecezjalnego Biura Prasowego w.sprawie zdj!cia krzy0y 
w.Zespole Szkó, Zawodowych we W,oszczowie (Kielce, 17 XII 1984, 1 egz., s..2, 
druk).
5. Obserwator, Obrony krzy0a ci-g dalszy: relacja ([1984], 1 egz., s. 3, mps, rps).
6. W,oszczowa 03–06.12.1984 – zawiera dokumentacj! protestu m,odzie0y 
w.Zespole Szkó, Zawodowych we W,oszczowie po usuni!ciu krzy0y z.sal lek-
cyjnych, Diecezjalne Biuro Prasowe (Kielce, [1985], 1 egz., s. 34, druk).

AO IV/196.3 Zakroczym
1. Pismo Ministra Spraw Wewn!trznych Cz. Kiszczaka do Sekretarza Episkopatu 
ks. Bronis,awa D-browskiego w.sprawie krzy0y w.szko,ach (Warszawa, 
18.II.1982, 1 egz., s. 1, druk).
2. Odezwa proboszcza parafii Zakroczym do parafian w.sprawie krzy0y 
(Zakroczym, 26 X.1986, 1 egz., s. 1, druk).
3. Pismo do gen. W. Jaruzelskiego z.pro/b- o.interwencj! w.zwi-zku z.depta-
niem uczu3 religijnych (Zakroczym, 22 X.1986, 1 egz., s. 2, druk).
4. Opis wydarze1 w.Zakroczymiu (1 egz., s. 4, druk).
5. List mieszka1ców Zakroczymia do Marsza,ku Sejmu: szkic (Zakroczym, 
15.II 1987, 1 egz., s. 7, druk).

AO IV/196.4 Szczecinek
1. Historia zawieszania krzy0y w.Liceum Ogólnokszta,c-cym w.Szczecinku 
na prze,omie 1980 i.1981 roku: notatka ze zdarze1 sporz-dzona w.oparciu 
o.relacj! 4 uczniów (Szczecinek, 16 III 1981, 1 egz., s. 13, druk)

Za*+cznik nr 3 OPRACOWANIE'WSPOMNIE(

Archiwum: Archiwum Wschodnie – Wspomnienia i%Relacje

Nazwisko: Bochnia (z d. Podkówka)

Imiona: Regina

Tytu": Tak przemija"o moje *ycie...

Tre/3: Autorka wspomnie1 urodzi,a si! w.1927 r. na Podolu. Ojciec 
autorki, Stefan Podkówka, bra, udzia, w.wojnie polsko-bol-
szewickiej. By, pracownikiem Policji Pa1stwowej w.latach 
1921–39 r. w.woj. tarnopolskim. W.pa2dzierniku 1939 r. zo-
sta, zatrzymany i.wywieziony do Ostaszkowa, rozstrzelany 
w.Twerze. Matka autorki, Ewa Podkówka z.domu Barczy1ska, 
pochodzi,a ze Stojanowa. Rodzina przebywa,a w.Borkach
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Tre/3:

Wielkich a0 do wybuchu wojny, po kolejnym przeniesieniu 
ojca na inny komisariat, do Jaros,awia. Autorka opisuje swoje 
dzieci1stwo, 0ycie codzienne rodziny i.zwyczaje tam panu-
j-ce, wybuch wojny w.1939 r., ewakuacj! matki z.dzie3mi do 
rodziny w.Stojanowie, deportacj! w.dniu 13 kwietnia 1940 r. 
do Paw,odaru, do sowchozu w.rejonie Maksymo-Gorkowskim 
nad rzek- Irtysz, 0ycie i.bardzo ci!0k- prac! w.sowchozie. 
Autorka podaje wiele nazwisk Polaków wywiezionych wraz 
z.ni-. Opisuje 0ycie i.zwyczaje Kazachów oraz solidarno/3 
panuj-c- w/ród polskich zes,a1ców pok,adaj-cych nadziej! 
w.uk,adzie Sikorski-Majski. Autorka opisuje ucieczk! mat-
ki z.dzie3mi do miasta Kaczor, tam prac! i.oczekiwanie na 
powrót; repatriacj!, która nast-pi,a w.dniu 1 maja 1946 r. po 
sze/cioletnim pobycie w.Kazachstanie. Autorka z.matk- za-
mieszka,a w.Kusowie ko,o Trzebiatowa u.brata, który by, tam 
le/niczym. Autorka po powrocie do Polski sko1czy,a Wydzia, 
Prawa w.Lublinie. Jest dzia,aczk- „Klubu Paw,odarczyka” 
w.Polsce. Ostatnia cz!/3 wspomnie1 po/wi!cona jest obecnej 
rodzinie, w.szczególno/ci bratu.

Sygnatura: AW II/3629

Kategoria: Wspomnienia

Miejscowo/3: Koszalin

Za,-czniki: .

Osoby: Zbigniew Za,uski, Longin Glijer, Jan Glijer, Zofia Mojsiejukówna, 
Jadwiga Witkowska, Irena Witkowska, Florentyna Kucharska, 
Halina Markowska, Zbigniew Piekard, Marian Bara1ski, 
Henryk Sadowski, Wincenty Dowojna, Krzysztofa @wirniak, 
Roman Szablowski, Kazimierz Laskowski, Maria Kulczycka, 
Tadeusz Bochnia, Stefan Podkówka, Ewa Podkówka, Regina 
Podkówka, Tadeusz Podkówka, Aurelia Podkówka, Danuta 
Gawkowska, Joanna Podkówka, Krzysztof Podkówka, Sefan 
Podkówka, Jan Barczy1ski, Ewa Barczy1ska, Walenty 
Barczy1ski, Wies,aw Kielar, Ryszard Hagiel, Zdzis,aw 
Trybalski, Jerzy Strojnowski, Boles,aw Mikos, Marian 
Buczek, Tadeusz Jamroz, Rudolf Schmidt, Gwidon Krupi1ski, 
Aleksander Haber, Zofia Czubakowa, Maria Krupowa, Maria 
Kulczycka, Maria Pankówna, Marian Zeman, Anna Nawrocka, 
Ksaweryna Wilura, Józef Bilczewski, Maria Szczygielska, 
Wojciech Blicharski, Klara Deutsch, Lea Czaczkes, Wilhelmina 
Aerebecka, Antoni Stebnicki, Julian Dygdalewicz, Czes,aw 
Krzyszowski, Micha, Silberman, Jakub Morgenstern, Antoni
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Osoby:

Klucznik, Józefa Misiewicz, Antonina @wi-tek, Tadeusz 
Heller, Stanis,aw Eille, Tadeusz Mull, Stanis,aw Kostka, 
Wies,aw Kielar, Romuald Trojanowski, Ryszard Hagl, 
Zdzis,aw Trybalski, Jerzy Strojanowski, Antoni Sobolewski, 
Boles,aw Miko/, Marian Buczek, Tadeusz Jamroz, Rudolf 
Schmidt, Maria Czy0ewicz, Stanis,awa Winogrodzka, Maria 
Kielar, Hanna Sikorówna, Lidia Kunz, Maria Pietruszka, 
El0bieta Uruska, Krystyna Mastelerz, Ada Pfau, Wies,awa 
Ficher, Irka Gajda, Danuta Wójcik, Maria Czy0ewicz, Maria 
Traczowa, Anastazja Barczy1ska, Natalia Wojtarowa, Maria 
Rachwa,owa, Stanis,awa Gelgerówna.

Od kiedy: 1927

Do kiedy: 2008

Has"o

Has"o 
problemowe: Miejsce: Data od: Data d0:

Repatriacja Kusowo ko,o Trzebiatowa 1946

Zbrodnie 
ukrai1skie

Chodaczków Wielki 1944-04-16

Deportacja 
i.zes,anie

Stojanów/ Paw,odar 1940-04-13 1946

Kresy II RP Borki Wielkie, Mikuli1ce, 
Tarnopol, Jaros,aw

1921 1939

B>#((# =)?C#5>47"# – historyk, archiwista, kierownik Archiwum 
Opozycji i.Archiwum Wschodniego O/rodka KARTA.
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Opracowanie 
zbiorów 
fotograficznych 
=#5:>%&#$#  8#(">47"#-6>4:)#5>

W.zbiorach archiwalnych najcz!stszymi archiwaliami – obok zbiorów akto-
wych – s- zwykle archiwalia ikonograficzne. Materia,y ikonograficzne mog- 
tworzy3 jednorodne zespo,y (np. kolekcja pocztówek Warszawy, zespó, ry-
sunków Waldemara Kowalskiego, kolekcja zdj!3 dotycz-cych wydarze1 Marca 
`68) lub wchodzi3 w.sk,ad zespo,ów dokumentowych.
 Materia"ami ikonograficznymi s$: 
 » fotografie,
 » grafiki,
 » pocztówki,
 » rysunki,
 » dokumenty 0ycia spo,ecznego (np. plakaty).

Najpowszechniejszym rodzajem obiektu ikonograficznego s- fotografie. 
Metody stosowane podczas archiwizacji fotografii maj- zastosowanie tak0e 
w.przypadku innych materia,ów ikonograficznych.

Czym jest fotografia? Pod poj!ciem fotografii rozumie3 nale0y wszelkie 
statyczne formy fotograficznego zapisu obrazu, niezale0nie od techniki 
wykonania. Reprodukcje zabezpieczaj-ce innych rodzajów materia,ów 
archiwalnych (np. akt, dokumentacji kartograficznej, technicznej, piecz!ci) 
w.formie mikrofilmu lub fotokopii, nie wchodz- w.sk,ad archiwalnego zasobu 
fotografii. 

&#5T?&()" 6> 6;?'&B) (% K (#?&;+(;:> 6'%;"$>%# #%?C)4P4 8#U7$4>4'?C 
&.6()# MI "4);$()# MNNO %. 4.78%#4); 48%>4#6&;()# 47"#&P4;" =;$>6'?&('?C 
6>$'?&T?'?C &#7#6 >8%#?>4#()# V>$>:%#V)) 4.#%?C)4#?C 8#U7$4>4'?C, <7$. M.



-
'1,(-

#
,0

73 ).7-
1A

#
 =-

%-
4
1,=7()0

8(6
 

99

Co to jest egzemplarz archiwalny fotografii? 
 » dla fotografii trwale zwi-zanej z.no/nikiem, powsta,ej w.wyniku chemicz-

nej obróbki materia,u /wiat,oczu,ego – no/nik z.pierwotnym zapisem 
fotografii, 

 » dla zapisu cyfrowego – wzorcowy plik danych, niezmieniony w.stosunku 
do pierwotnego zapisu, wykonany bezpo/rednio przez urz-dzenie elek-
troniczne lub przekszta,conego i.przekazanego przez twórc!,

 » je0eli nie zachowa, si! no/nik z.pierwotnym zapisem fotografii lub wzor-
cowy plik danych, wówczas egzemplarzem archiwalnym fotografii jest 
wskazana kopia analogowa lub plik danych, uznany zast!pczo za wzor-
cowy (równowa0nik orygina,u).

&#5T?&()" 6> 6;?'&B) (% K (#?&;+(;:> 6'%;"$>%# #%?C)4P4 8#U7$4>4'?C 
&.6()# MI "4);$()# MNNO %. 4.78%#4); 48%>4#6&;()# 47"#&P4;" =;$>6'?&('?C 

6>$'?&T?'?C &#7#6 >8%#?>4#()# V>$>:%#V)) 4.#%?C)4#?C 8#U7$4>4'?C <7$. I, W.

Egzemplarzem archiwalnym mo0e by3 zarówno negatyw, diapozytyw, odbitka 
fotograficzna, jak i.np. reprodukcja odbitki (je/li nie zachowa,a si! oryginalna 
odbitka), a.tak0e kopia cyfrowa fotografii (np. skan). Przedmiotem opracowa-
nia jest ka0dy egzemplarz archiwalny fotografii.

*+,-./01: Je(li fotograf przekazuje do archiwum swoj$ spu(cizn' w!postaci plików 
cyfrowych, np. skanów zdj') sporz$dzonych w!zalecanych przez archiwum para-
metrach, w"$czamy je do zasobu archiwów i!opracowujemy, stosuj$c takie metody 
opracowania jak w!przypadku negatywów czy odbitek.

". ETAPY OPRACOWANIA ZBIORU 
FOTOGRAFII
 » rozpoznanie zawarto/ci zbioru pod wzgl!dem tematycznym i.fizycznym, 

ustalenie przynale0no/ci zespo,owej,
 » klasyfikacja i.systematyzacja fotografii,
 » brakowanie,
 » inwentaryzacja – opisywanie zdj!3.

1.1 Rozpoznanie zawarto&ci zbioru pod wzgl#dem 
fizycznym i%tematycznym
Dokonuj-c wst!pnego przegl-du zdj!3 gromadzimy informacje na temat 
zbioru. Pomocne b!d- dane zaczerpni!te z.dokumentów towarzysz-cych 
przekazaniu fotografii – z.protoko,u przekazania, spisu zdawczo-odbiorczego, 
notatki z.rozmowy z.ofiarodawc-, sporz-dzone podczas przekazywania zdj!3. 
Mo0liwe, 0e fotografie zosta,y przekazane do archiwum wraz z.dokumentami, 
z.nich równie0 mo0na wyczyta3 dodatkowe informacje. Zwracamy uwag! na 
opisy na odwrocie fotografii, piecz-tki fotografów, dedykacje. Dzi!ki temu 
mo0emy dokona3 próby ustalenia autora/autorów zdj!3 oraz historii zbioru. 

Na tym etapie musimy zdecydowa3, czy fotografie b!d- stanowi,y 
nowy, odr!bny zespó,, czy zostan- do,-czone do zespo,ów ju0 istniej-cych. 
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W.przypadku zbioru fotografii jednego twórcy, b-d2 powi-zanych ze sob- 
tematem, dotycz-cych jednej osoby, wydarzenia, tworzy si! nowy zespó,. 
Jednak gdy do archiwum spo,ecznego trafiaj- pojedyncze fotografie warto 
zastanowi3 si! nad przy,-czeniem ich do zespo,ów ju0 istniej-cych.

*+,-./01 : Zbiór zdj') rodziny Zieli#skich, spu(cizna fotograficzna Marka 
Nowickiego b'd$ stanowi"y nowe zespo"y. Je(li w!zasobie archiwum znajduje si' 
zespó" widokówek przedwojennego Lwowa, nowopozyskan$ widokówk' tego miasta 
nale2y do"$czy) do tego zespo"u.

Gdy zbiór zdj!3 przekazany do archiwum jest ró0norodny, przy czym nie da 
si! przy,-czy3 tych zdj!3 do 0adnego istniej-cego ju0 zespo,u, mo0na wtedy 
utworzy3 nowy zespó, z.nazwiskiem ofiarodawcy w.jego nazwie.

Podczas wst!pnego przegl-dania zbioru fotografii dowiadujemy si!, z.ja-
kimi no/nikami obrazu mamy do czynienia – odbitkami, negatywami na 
szkle, b,onami filmowymi, diapozytywami. Studia wst!pne pozwalaj- tak0e 
na ustalenie obecno/ci jednostek zaka0onych biologicznie, np. grzybem, które 
nale0y oddzieli3 od reszty obiektów. Podczas tych prac usuwamy cz!/ci meta-
lowe takie jak spinacze czy zszywki – wszystko, co uznajemy za bezpo/rednio 
zagro0enie dla stanu fizycznego fotografii. 

1.2. Klasyfikacja i%systematyzacja – je&li zbiór pozostaje 
w%ca"o&ci
Po utworzeniu nowego zespo,u kolejnym etapem porz-dkowania zdj!3 jest 
klasyfikacja. Polega ona na podziale fotografii na dzia,y w.obr!bie zespo,u, te 
za/ mo0na nast!pnie podzieli3 na grupy i.podgrupy. Grupy mog- dotyczy3 np. 
jednego wydarzenia, osoby, miejsca itp. Zdj!cia po,-czone ze sob- elementem 
chronologicznym, przedstawiaj-ce okre/lon- osob!, wydarzenie, obiekt, na-
zywa si! tematem. Temat mo0e tworzy3 jedna fotografia, grupa zdj!3, czy te0 
album. Je/li zespó, zdj!3 sk,ada si! z.kilku albumów oraz fotografii lu2nych, 
jeden album mo0e by3 równowa0ny tematowi, a.fotografie lu2ne mo0emy 
podzieli3 na kolejne tematy.

Podobnie jak w.przypadku dokumentów zbiorom fotografii najcz!/ciej 
nadaje si! uk,ad rzeczowy lub chronologiczny albo mieszany (rzeczowo-chro-
nologiczny). Stopie1 podzia,u jest zale0ny od liczby zdj!3 w.zbiorze i.ich ró0-
norodno/ci tematycznej. 

Po klasyfikacji kolejnym krokiem jest systematyzacja, czyli nadanie foto-
grafiom w.obr!bie grup zdj!3 (tematów) odpowiedniej kolejno/ci oraz w,a/ci-
wy uk,ad tematów w.dzia,ach i.oraz samych dzia,ów w.zbiorze. Je0eli zbiór 
fotograficzny jest uporz-dkowany w.sposób nie budz-cy zastrze0e1, nale0y 
zachowa3 uk,ad nadany przez twórc! b-d2 osob! przekazuj-c- (np. w.przy-
padku kolekcji rodzinnej).
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1.3. Brakowanie
Brakowanie (usuwanie) przeprowadza si! podczas klasyfikacji i.systematy-
zacji zdj!3. Do brakowania nale0y podej/3 z.wielk- ostro0no/ci-, gdy0 jest to 
proces nieodwracalny. Je/li wybrakowanie danego zdj!cia budzi w-tpliwo-
/ci, lepiej pozostawi3 je w.zbiorze. Podczas brakowania nie mo0na kierowa3 
si! w,asnymi upodobaniami. Nale0y pami!ta3, 0e warto/3 archiwaln- maj- 
zdj!cia dokumentuj-ce wszystkie dziedziny 0ycia spo,ecznego, politycznego, 
kulturalnego itp. zarówno o.charakterze /wiatowym, krajowym a.tak0e re-
gionalnym. Wa0ne przy tym mog- by3 drobne elementy, np. strój osób lub 
winieta zak,adu fotograficznego na rewersie.

1.4. Inwentaryzacja
Inwentaryzacja polega na sporz-dzaniu opisu jednostek inwentarzowych. 
Jednostk- inwentarzow- mo0e by3 grupa zdj!3 (temat), album ze zdj!ciami, 
a.w wariancie idealnym pojedyncza fotografia. 

Archiwista spo,eczny porz-dkuj-cy zbiory fotograficzne cz!sto stoi przed 
konieczno/ci- opracowania du0ego zbioru w.krótkim czasie. Mimo 0e by,o-
by to po0-dane, opisanie poszczególnych jednostek jest cz!sto niemo0liwe. 
Dlatego wa0ne jest opracowanie merytoryczne zbiorów najpierw na pozio-
mie tematu, potem schodzenie na poziom pojedynczej fotografii (jednostki 
archiwalnej). 

Podczas inwentaryzacji nadajemy jednostkom sygnatur!. Zwykle sygna-
tura zawiera elementy numeryczne oraz alfabetyczne. Sygnatura powinna 
umo0liwia3 szybkie dotarcie do zdj!cia, (w przypadku du0ego zespo,u mo0e 
wi!c zawiera3 kilka komponentów), jednak nie mo0e by3 zbyt z,o0ona, bo 
,atwo wtedy o.b,-d przy jej zapisie. 

*+,-./01 : OK_05_03_56, gdzie OK – to skrót od O(rodka KARTA, 05 – (numer 
kolekcji z!zerem wiod$cym, aby sygnatura prawid"owo sortowa"a si' w!katalogu 
komputerowym), 03 – numer grupy zdj') ( fotografie dotycz$ce danego tematu lub 
albumu z!fotografiami), 56 – numer fotografii. 

Sygnatur! umieszcza si! na:
 » odbitce pozytywowej – mi!kkim o,ówkiem na odwrocie,
 » opakowaniu, w.którym przechowuje si! odbitki, negatywy,
 » w.inwentarzu (lub bazie cyfrowej zdj!3).

Je/li dysponujemy zarówno negatywem jak i.odbitk- pozytywow-, nale0y 
powi-za3 je ze sob-, przenosz-c sygnatur! negatywu na odbitk! i.odwrotnie.

#. STANDARDY OPISU ZDJ)-
Fotografie opisujemy na poziomie grupy zdj!3 i.pojedynczego zdj!cia. W.opisie 
uwzgl!dniamy kwestie merytoryczne i.techniczne.
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2.1 Opis grupy zdj#)

Grupa zdj#) (temat) – dane zawarte w%opisie:
 » sygnatura tematu,
 » tytu, tematu,
 » krótki opis tematu, 
 » miejsce wydarzenia,
 » daty skrajne wydarzenia,
 » liczba obrazów w.temacie,
 » has,a indeksu,
 » autor i.data sporz-dzenia oraz ewentualnej modyfikacji opisu.

&#5T?&()" 6> 6;?'&B) (% K (#?&;+(;:> 6'%;"$>%# #%?C)4P4 8#U7$4>4'?C &.6()# MI 
"4);$()# MNNO %. 4.78%#4); 48%>4#6&;()# 47"#&P4;" =;$>6'?&('?C 6>$'?&T?'?C 

&#7#6 >8%#?>4#()# V>$>:%#V)) 4.#%?C)4#?C 8#U7$4>4'?C <7$. HK, 8"$ H.

*+,-./01 : Opis!kolekcji fotografii rodzinnych.
 » sygnatura tematu: 25_08 (gdzie 25 to numer zespo"u, a!08 – numer tematu),
 » tytu" tematu: Wakacje rodziny Potockich w!Gda#sku
 » krótki opis tematu: Anna, Jan, Maria i!Tomasz Potoccy zwiedzaj$ Gda#sk
 » miejsce wydarzenia: Gda#sk
 » daty skrajne wydarzenia: 1932-06-23 – 1932-06-25
 » liczba obrazów w!temacie: 20
 » has"a indeksu: lata 30., okres mi'dzywojenny, wakacje, lato, Wolne Miasto 

Gda#sk, rodzina, Potocki, architektura, zabytki 
 » autor i!data sporz$dzenia oraz ewentualnej modyfikacji opisu: Dorota &lusarska, 

2010-03-12

Informacje zawarte w.opisie powinny by3 spisane w.inwentarzu – najlepiej 
w.systemie informatycznym z.mo0liwo/ci- dodawania kolejnych opisów, 
przeszukiwania wed,ug powy0szych elementów oraz generowania wyci-gów 
i.plików do wydruku na no/niku papierowym. 

2.2 Opis pojedynczego zdj#cia

Informacje merytoryczne:
 » nazwiska i.imiona osób znajduj-cych si! na fotografii oraz inne dane 

dotycz-ce tych osób,
 » nazwy w,asne obiektów znajduj-cych si! na fotografii,
 » szczegó,owe has,a przedmiotowe,
 » opis szczegó,owy,
 » data wykonania fotografii,
 » zak,ad fotograficzny,
 » autor fotografii,
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 » autorskie prawa maj-tkowe.
&#5T?&()" 6> 6;?'&B) (% K (#?&;+(;:> 6'%;"$>%# #%?C)4P4 8#U7$4>4'?C &.6()# MI 
"4);$()# MNNO %. 4.78%#4); 48%>4#6&;()# 47"#&P4;" =;$>6'?&('?C 6>$'?&T?'?C 
&#7#6 >8%#?>4#()# V>$>:%#V)) 4.#%?C)4#?C 8#U7$4>4'?C <7$. HK, 8"$ M., +)$. #-C.

Informacje techniczne:
 » numer i.rozmiar negatywu w.mm, w.kolejno/ci: podstawa x.wysoko/3, 

z.podaniem statusu tego negatywu (orygina,, kopia zabezpieczaj-ca, kopia 
u0ytkowa),

 » liczba i.rozmiar odbitek pozytywowych (z zaznaczeniem ilo/ci dubletów) 
w.cm, w.kolejno/ci: podstawa x.wysoko/3, oraz technika wykonania,

 » informacje o.formacie zapisu i.wielko/ci pliku komputerowego, z.poda-
niem statusu tego pliku (orygina,, kopia zabezpieczaj-ca, kopia u0ytkowa).

&#5T?&()" 6> 6;?'&B) (% K (#?&;+(;:> 6'%;"$>%# #%?C)4P4 8#U7$4>4'?C &.6()# MI 
"4);$()# MNNO %. 4.78%#4); 48%>4#6&;()# 47"#&P4;" =;$>6'?&('?C 6>$'?&T?'?C 

&#7#6 >8%#?>4#()# V>$>:%#V)) 4.#%?C)4#?C 8#U7$4>4'?C <7$. HK, 8"$ M, +)$ )-+.

 
Opis merytoryczny i.techniczny uzupe,niaj- ewentualne uwagi oraz infor-
macje na temat autora i.daty sporz-dzenia opisu.
Identyfikacja techniki wykonania zdj!cia nie jest ,atwa i.cz!sto stanowi zada-
nie dla ekspertów, jednak wiedza o.charakterze materia,u jest wa0na w.celu 
zapewnienia w,a/ciwego przechowywania i.konserwacji.

*+,-./01 : Struktura opisu merytorycznego w! Archiwum Fotografii 
O#rod ka!KARTA

Archiwum Fotografii O/rodka KARTA, kolekcja Kazimierza Seko, sygn. Seko_180-06.

Sygnatura: Seko_180-06
Data wydarzenia: przed 1964
Miejsce wydarzenia: Opole, Polska
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Opis: Przewodnicz$cy Rady Pa#stwa Aleksander Zawadzki z!wizyt$ na Opolszczy3nie. 
Powitanie przez grup' kobiet w!regionalnych strojach.
Autor i!3ród"o pozyskania zdj'cia: Fot. Kazimierz Seko, zbiory O(rodka KARTA, 
udost'pni"a Barbara Karwat-Seko.
S"owa kluczowe (has"a przedmiotowe): lata 60., PRL, uroczysto(ci, Aleksander 
Zawadzki, socjalizm, propaganda, Opolszczyzna, stroje regionalne, strój regionalny, 
&l$sk Opolski, kobiety, PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, rz$d, kwiaty, 
go3dziki

2.3 Indeksowanie
Indeksowanie polega na nadaniu fotografiom hase,, które u,atwiaj- wyszuki-
wanie. Has,a okre/la si! te0 mianem s,ów – kluczy. S,owa kluczowe powinny 
dotyczy3: chronologii, po,o0enia geograficznego, osób i.obiektów wyst!puj--
cych na zdj!ciu.

*+,-./01: Targowisko na rynku w!Sto"pcach, z!prawej „Sklep kolonialny i!tytonio-
wy, R. Rusak”. W!tle z!lewej widoczna cerkiew prawos"awna. Okres mi'dzywojenny, 
fotograf nieznany. 
Has"a przedmiotowe: lata 20., lata 30., II RP, II Rzeczpospolita, okres mi'dzywo-
jenny, Sto"pce, Kresy Wschodnie, rynek, targ, targowisko, handel, sklep, R. Rusak, 
prawos"awie, cerkiew, architektura sakralna.

Archiwum Fotografii O/rodek KARTA, Pogotowie Archiwalne [PAF_052], udost!pni, Wies,aw Gawinek, 
sygn..OK_031117.
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*+,-./01: <wiczenia w!strzelaniu Pomocniczej S"u2by Kobiet. Ochotniczki strzelaj$ 
z!pozycji le2$cej. Pa3dziernik 1942, Teheran, Iran, fotograf nieznany.
Has"a przedmiotowe: II wojna (wiatowa, lata 40., Teheran, Iran, Persja, Bliski 
Wschód, PSK, Pomocnicza S"u2ba Kobiet, kobieta, wojsko, szkolenie, strzelanie.

Archiwum Fotografii O/rodka KARTA, sygn. 004028.

$. OPISYWANIE ZDJ)- – WSKAZÓWKI 
PRAKTYCZNE
Fotografi! trzeba podda3 krytyce zewn!trznej i.wewn!trznej, tak jak ka0de 
2ród,o historyczne. Dopiero wtedy mo0emy dobrze opisa3 zdj!cie. 

3.1 Elementy zdj#cia, na które zwraca si# uwag# 
podczas%opisu:
 » technika wykonania, 
 » piecz-tka zak,adu fotograficznego, fotografa,
 » dedykacja na odwrocie zdj!cia,
 » opisy na odwrocie zdj!cia naniesione przez w,a/ciciela lub autora,
 » detale na zdj!ciu, które mo0na zobaczy3 przy u0yciu lupy lub skanera 

– szyldy, umundurowanie, ubiór, architektura.

3.2 Pomoce najcz#&ciej wykorzystywane przy 
opisie%zdj#):
 » dokumenty przekazane wraz z.fotografiami do archiwum, 
 » informacje pochodz-ce od ofiarodawców lub autorów zdj!3,
 » literatura przedmiotu: popularnonaukowa, naukowa, wydawnictwa 

albumowe, prasa z.okresu, kiedy zdj!cie zosta,o zrobione,
 » konsultacje ze specjalistami,
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 » strony internetowe prezentuj-ce zbiory ikonograficzne polskich archiwów, 
muzeów, bibliotek,

 » strony internetowe polskich agencji fotograficznych,
 » specjalistyczne fora i.strony internetowe,
 » zagraniczne cyfrowe archiwa fotograficzne.

3.3 Polecane strony internetowe:

Polskie archiwa cyfrowe fotografii:
 » Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.nac.gov.pl
 » Archiwum Fotografii O/rodka KARTA – foto.karta.org.pl
 » Fototeka Muzeum Powstania Warszawskiego – www.1944.pl/galerie/

fototeka
 » Muzeum Historii Fotografii – www.mhf.krakow.pl
 » PAP Foto – fotobaza.pap.pl

Inne:
 » Fotorevers – www.fotorevers.eu
 » Indexgenalogy – genealogyindexer.org 
 » Odkrywca (forum) – odkrywca.pl/forum.php

3.4 Oprogramowanie
Stworzenie wieloelementowego opisu pojedynczej fotografii wymaga odpo-
wiedniego oprogramowania. Wybór oprogramowania jest bardzo wa0ny, gdy0 
rzutuje na jako/3 i.szybko/3 opracowywania zbiorów. Wykorzystywane narz!-
dzia cyfrowe powinny umieszcza3 dane w.bazie danych oraz mie3 mo0liwo/3 
udost!pniania ich za pomoc- standardowych protoko,ów wymiany informa-
cji. Obecnie istnieje szeroki wybór tego typu programów, w.tym dost!pnych 
nieodp,atnie (patrz rozdzia,: Archiwum spo"eczne w!internecie).

&. FOTOGRAFIE W'ZBIORACH 
DOKUMENTOWYCH
Fotografie powi-zane ze zbiorem dokumentów (wszyte, wklejone, lu2ne) po-
zostawia si! w.tym zbiorze, gdy0 stanowi- one jego integraln- cz!/3. Jednak 
wzgl!dy konserwatorskie cz!sto nakazuj- fizyczne wy,-czenie fotografii 
i.przechowywanie ich w innym miejscu. 

Je/li pozostawienie fotografii wraz z.dokumentami przyspiesza ich nisz-
czenie, nale0y wydzieli3 je i.przechowa3 np. w.wyspecjalizowanym dziale 
gromadz-cym fotografie.

Wy,-czaj-c fotografi! ze zbioru dokumentowego na jej miejsce wk,adamy 
zastawnik w.postaci kopii (np. wydruku ze skanu).
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Obecno/3 fotografii w.zbiorach dokumentowych jak i.ich wyj!cie odno-
towuje si! w.inwentarzu. Fotografie pochodz-ce ze zbiorów dokumento-
wych opisuje si! zgodnie ze standardami przyj!tymi dla zbiorów typowo 
fotograficznych.

=#5:>%&#$# 8#(">47"#-6>4:)#5> – historyczka, archiwistka, pra-
cownik Archiwum Fotografii O/rodka KARTA, wspó,realizatorka projektu 
„Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”.
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Opracowanie 
materia,ów 
audiowizualnych
=#?);B  =;+>(

Materia,y drukowane czy zdj!ciowe daj- mo0liwo/3 szybkiej analizy zawar-
to/ci – mo0emy je przegl-da3 w.po/piechu, licz-c 0e ,atwo wyselekcjonujemy 
interesuj-ce nas tre/ci. Nieopracowane nagrania d2wi!kowe czy wideo nie 
„powiedz-” nam wiele o.swojej zawarto/ci. S- jak ksi-0ki pozbawione spisu 
tre/ci. Jest to paradoks materia,ów, które s- „mówione”, a.zarazem nieme. Im 
wi!ksza kolekcja nagra1, tym ,atwiej o.dezorientacj! w.ich zawarto/ci. Dlatego 
opracowanie nagra1, czyli stworzenie dokumentów tekstowych opisuj-cych 
ich zawarto/3, jest konieczno/ci-. 

". PODSTAWA – METRYCZKA I'STRESZCZENIE
Opracowanie podstawowe polega na sporz-dzeniu metryczki nagrania i.jego 
streszczenia. Jest to swego rodzaju plan minimum – je/li nie mamy si, i./rod-
ków na pe,ne opracowanie, zdecydujmy si! na to rozwi-zanie, które – cho3 
nie jest docelowe – pos,u0y jako punkt wyj/cia do dalszych prac. 
Metryczka zawiera:
 » dane dotycz-ce relacji,
 » dane dotycz-ce osoby nagrywanej,
 » streszczenie, gdzie wymienione s- najwa0niejsze w-tki nagrania, ale bez 

dok,adnego wskazywania, w.której minucie nagrania pojawiaj- si! te w-tki.

*+,-./01 : 
RELACJA
Data nagrania relacji (dzie1, miesi-c, rok): 24.07.2007 
Miejsce nagrania relacji: Warszawa
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Czas trwania relacji: 251 min – 4 h.11 min
Osoba nagrywaj-ca (imi! i.nazwisko): Jakub Nowak
Forma zapisu relacji: audio     
J!zyk relacji: polski
Sygnatura: AHM_1001
DANE OSOBOWE OSOBY NAGRYWANEJ
Nazwisko lub pseudonim: Kowalski
Nazwisko panie1skie: nie dotyczy 
Imi! (imiona): Jan
Inne nazwiska (przybrane lub pseudonimy): nie dotyczy
Data urodzenia (dzie1, miesi-c, rok): 20 lipca 1921   
Miejsce i.kraj urodzenia: Nowogródek, Polska
P,e3: m!0czyzna
Narodowo/3: polska
Wykszta,cenie: wy0sze
Zawód: chemik
STRESZCZENIE
%ycie codzienne w!Nowogródku przed II wojn$ (wiatow$, okupacja w!Warszawie 
(Mokotów), 2ycie codzienne w!=odzi pod koniec i!po zako#czeniu II wojny (wiatowej, 
studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim w!pierwszej po"owie lat 50., 
harcerstwo w!powojennej Polsce, udzia" w!zaj'ciach na Uniwersytecie Lataj$cym 
w!latach 70. dzia"alno() w!Niezale2nej Oficynie Wydawniczej Nowa w!latach 1982–84.

Korzy/ci ze sporz-dzenia nawet tak skrótowego opisu s- trudne do przecenie-
nia. Je/li w.naszym archiwum b!dziemy chcieli odszuka3 nagrania zwi-zane 
np. z.Nowogródkiem, dzi!ki powy0szemu opisowi znajdziemy równie0 to 
nagranie. Oczywi/cie badacz uzyska tylko ogóln- orientacj! w.tre/ci i.b!dzie 
musia, w,o0y3 dodatkowy wysi,ek w.odnalezienie interesuj-cych go frag-
mentów nagrania. By u,atwi3 mu prac!, nale0y po/wi!ci3 dodatkowy czas 
i.sporz-dzi3 szczegó,owe opracowanie nagrania.

#. OPRACOWANIE SZCZEGÓ,OWE
Opracowanie szczegó,owe to nic innego, jak napisanie spisu tre/ci nagrania. 
W.odró0nieniu od ogólnego streszczenia, tu opisujemy nagranie minuta po 
minucie. Mo0emy to jednak zrobi3 przynajmniej na dwa sposoby.

2.1 Metoda stosowana w%Archiwum Historii Mówionej 
O&rodka KARTA i%Domu Spotka' z%Histori$
Polega ona na chronologicznym wymienieniu w-tków pojawiaj-cych si! 
w.nagraniu. Zaznaczamy jedynie moment, w.którym w-tek si! rozpoczyna. 
Nawet je/li w-tek trwa kilka minut, nie powtarzamy tego samego opisu dla 
kolejnych minut, tylko czekamy, a0 pojawi si! nowy w-tek. Wówczas zazna-
czamy jego pocz-tek itd. 
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*+,-./01 :
Najwcze(niejsze wspomnienia z!dzieci#stwa (dom rodzinny, rodzice, (wi'ta); 
ok.!1!min [co oznacza, $e wspomnienia z!dzieci'stwa pojawiaj% si( od pierw-
szej minuty nagrania]
Wspomnienia szkolne (szko"y powszechne, do których ucz'szcza", relacje z!kolegami 
i!nauczycielami, wycieczki szkolne); ok. 7 min [co oznacza, $e od siódmej minuty 
nagrania pojawiaj% si( wspomnienia szkolne]
Wakacje (pobyty u!babci w!Zaleszczykach, wyprawy w!góry, kajaki); ok. 14 min 
[od czternastej minuty nagrania osoba nagrywana wspomina wakacje]

W.powy0szym przyk,adzie mamy do czynienia z.trzema wiod-cymi w-tka-
mi, a.opis, który sporz-dzili/my, dotyczy pierwszych 14 minut nagrania. Ze 
wspomnieniami szkolnymi mo0emy si! zapozna3 od pierwszej do oko,o 7. 
minuty, a.opis wakacji mo0emy us,ysze3 od ok. 7 do ok. 14 minuty. 
W.Archiwum Historii Mówionej nagrania s- opisywane równie0 za pomoc- 
s,ów kluczowych. Ich lista zawiera ok. 250 hase, i.dotyczy przede wszystkim 
polskiej historii XX wieku. Jedno nagranie mo0e by3 opisane za pomoc- dowol-
nej liczby s,ów kluczowych. Z.list- s,ów kluczowych mo0na si! zapozna3 tu:
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/szukaj 
Dalej nale0y klikn-3 „wybierz temat”. 

2.2 Metoda stosowana w%Visual History Archive 
(tzw.%Archiwum Spielberga)
Polega ona na opisaniu ka0dej kolejnej minuty nagrania za pomoc- s,ów 
kluczowych, których lista zawiera ponad 50 000 hase,. 

*+,-./01 :
Opis 128. i!129. minuty nagrania.
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Cech- stosowanej w.VHA metody opisu nagra1 jest to, 0e tre/ci opisywane s- 
bezpo/rednio za pomoc- s,ów kluczowych. Jest to mo0liwe przede wszystkim 
dlatego, 0e lista s,ów kluczowych jest tak obszerna. Mo0na si! z.ni- zapozna3 
tu: http://sfi.usc.edu/download/SFI_Thesaurus.pdf

$. TRANSKRYPCJA NAGRANIA
Wielokrotnie zdarza si!, 0e nawet najlepsze opracowanie nie odpowiada na-
szym celom. Dzieje si! tak, kiedy chcemy wykorzysta3 nagranie b-d2 jego 
cz!/3 w.ramach pracy naukowej (np. przy analizie biograficznej) czy publikacji. 
Praca bezpo/rednio z.nagraniem bywa wówczas niemo0liwa ze wzgl!dów 
praktycznych, trudno na przyk,ad wyobrazi3 sobie, 0e w.ramach przygotowa1 
do zaj!3 uniwersyteckich studenci przes,uchaj- wielogodzinn- relacj!. Warto 
dla takich celów nagranie spisa3, czyli innymi s,owy sporz-dzi3 transkrypcj! 
nagrania. W.zale0no/ci od potrzeb, mo0na to zrobi3 przynajmniej na dwa 
sposoby.

3.1 Transkrypcja naukowa
Ma wiernie odwzorowywa3 nagranie, tworz-c jego wersj! tekstow- niemal0e 
o.charakterze kopii 1:1. Zapisujemy wszystkie elementy nagrania, to znaczy 
równie0 urywane s,owa, przej!zyczenia, zaznaczamy krótsze i.d,u0sze pauzy 
wraz z.ich d,ugo/ci-, staramy si! tak0e odda3 stan emocjonalny rozmów-
cy w.okre/lonych momentach. Zapisujemy tak0e momenty pojawienia si! 
osób trzecich i.ich ewentualne wtr-cenia. Dzwonek telefonu, szczekanie psa, 
d2wi!k wiertarki zapisujemy równie0. Sporz-dzamy tak0e minutnik, którego 
szczegó,owo/3 zale0y od nas i.naszych celów – mo0emy zaznacza3 czas np. 
co 3, co 5 czy co 10 minut. 

*+,-./01 : 
No i!nasz$ trójk' w!skromnym /-/ mieszkaniu na ulicy P"o#skiej utrzymywa"a 
matka, sama. Nie by"a przyzwyczajona do tego, gdy2 ojciec /-/, mmm, by" wtedy 
na wojnie, w!g"'bi Rosji. Pó3niej si' szczegó"ów dowiedzia"em. Otó2, yyy, w!czasie 
jeszcze, pod koniec wieku XIX, yyy, ojciec za dzia"alno() niepodleg"o(ciow$ zosta" 
/-/ , y, zaaresztowany, znaczy zabrany i!wys"any w!so"daty, jak to w!ow/ w!owym 
czasie by"o.
[0:03:17]
Jego brat Teofil zosta" wybrany, zosta" zabrany, wywieziony na Syberi', z!której ju2 
nie wróci". A!wi'c to moje pochodzenie ze strony ojca, to by"a, hmm, czy ja wiem. 
Musia"a to by) rodzina, zreszt$ do() liczna, musia"a by) to rodzina, o!jakich( takich 
tradycjach, jak na owe czasy, koniec XIX wieku, do() ju2, yyy, no, jak na miar' 
ówczesn$, powiem w!cudzys"owie, naturalnie, wykszta"cona.

3.2 Transkrypcja uproszczona
Je0eli nie potrzebujemy dok,adnej transkrypcji do celów naukowych, mo0e-
my poprzesta3 na zapisie nieco uproszczonym. Zachowujemy w.nim cechy 
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j!zyka u0ywanego przez rozmówc!, ew. wypowiedzi gwarowe, cechy sk,adni. 
Pewne elementy mo0na natomiast pomin-3. Dotyczy to chrz-kni!3, kaszlni!3, 
przytakiwa1 („aha”), komplementów pod adresem badacza, wspó,czesnych 
ocen politycznych. Usuwamy równie0 urwane s,owa czy przej!zyczenia. Je/li 
interesuje nas konkretne wydarzenie historyczne, które pojawia si! w.ró0nych 
miejscach nagrania, mo0emy dokona3 monta0u tych fragmentów. 

*+,-./01 : 
Nasz$ trójk' w!skromnym mieszkaniu na ulicy P"o#skiej utrzymywa"a sama matka. 
Nie by"a przyzwyczajona do tego, gdy2 ojciec by" wtedy na wojnie, w!g"'bi Rosji. 
Pó3niej si' szczegó"ów dowiedzia"em. Otó2 jeszcze, pod koniec wieku XIX, ojciec 
za dzia"alno() niepodleg"o(ciow$ zosta" zaaresztowany i!wys"any w!so"daty, jak to 
w!owym czasie by"o.
[0:03:17]
Jego brat Teofil zosta" wywieziony na Syberi', z!której ju2 nie wróci". Musia"a to by) 
rodzina, zreszt$ do() liczna, o!jakich( takich tradycjach, jak na owe czasy, koniec 
XIX wieku, do() ju2, jak na miar' ówczesn$, wykszta"cona.

Decyduj-c si! na drugi rodzaj transkrypcji, mo0emy mie3 poczucie zaosz-
cz!dzonego czasu. Pami!tajmy jednak, 0e je/li spiszemy nagranie w.sposób 
uproszczony, nie otrzymamy pe,noprawnego 2ród,a historycznego. Je/li za 
pewien czas b!dziemy chcieli pochyli3 si! nad nagraniem pod k-tem pracy 
naukowej, wówczas b!dziemy zapewne zmuszeni do ponownej transkrypcji 
nagrania, tym razem pe,nej. Oszcz!dno/3 czasu mo0e by3 zatem pozorna.

&. OPROGRAMOWANIE
Opracowywanie materia,ów audiowizualnych mo0e by3 k,opotliwe pod wzgl!-
dem technicznym. Satwo jednak tego rodzaju k,opotów unikn-3. Nie trzeba 
mianowicie r!cznie prze,-cza3 si! pomi!dzy otwartymi „okienkami” z.edy-
torem tekstu i.odtwarzaczem audio/wideo. Wystarczy u0y3 oprogramowania 
multimedialnego, które obs,uguje skróty klawiaturowe dzia,aj-ce w.tle. To 
znaczy, 0e mo0emy pracowa3 w.edytorze tekstu, a.jednocze/nie sterowa3 
odtwarzaczem, zatrzymywa3 nagranie, cofa3 je, przewija3 do przodu, etc. 
Takie funkcje zapewnia chocia0by popularny Winamp. Stworzono tak0e pro-
fesjonalne narz!dzie do transkrybowania: Express Scribe. http://www.nch.
com.au/scribe/

=#?);B =;+>( – socjolog, filozof, pracuje w.programie „Historia 
Mówiona” O/rodka KARTA.
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Digitalizacja 
materia,ów 
archiwalnych
B>#((#  5<9#

Digitalizacja, inaczej cyfryzacja, polega na tworzeniu cyfrowych reprodukcji, 
a.jej istot- jest przenoszenie informacji z.obiektów analogowych (dokumenty, 
fotografie, mapy etc) na cyfrowe. Archiwi/ci po/wi!caj- digitalizacji coraz 
wi!cej czasu, dostrzegaj-c w.niej szans! na zwi!kszenie zainteresowania 
zbiorami i.szerzej – histori-. Na szyb! skanera trafiaj- archiwalia wszyst-
kich typów. Skanuj- na coraz wi!ksz- skal! równie0 pasjonaci historii, osoby 
zainteresowane histori- lokaln- lub losami swoich rodzin. Dost!pno/3 do 
taniego sprz!tu, bezp,atnego oprogramowania i.pasja sprawiaj-, 0e w.inter-
necie obok zbiorów archiwów pa1stwowych oraz spo,ecznych, pojawiaj- si! 
fotografie prywatne. W.ten sposób rozproszone po ca,ym kraju i.za granic- 
archiwalia dotycz-ce makro- i.mikrohistorii Polski tworz- bogate, otwarte 
i.stale powi!kszaj-ce si! archiwum cyfrowe.

". KORZY!CI Z'DIGITALIZACJI
Skan zawsze jest gorszy od orygina,u – ju0 cho3by dlatego, 0e dokument czy 
fotografia dzia,a na co najmniej dwa zmys,y, a.plik cyfrowy tylko na wzrok. 
Dlaczego wi!c na tak du0- skal! trwa proces digitalizacji w.archiwach pa1-
stwowych i.spo,ecznych? Korzy/ci s- ewidentne. 
 » Ochrona archiwaliów. Po pierwsze na wypadek ich fizycznego zniszczenia 

(w szczególno/ci dotyczy to materia,ów archiwalnych, których no/nikiem 
jest kwa/ny papier oraz negatywów nitrocelulozowych, które mog- ulec 
samodestrukcji) lub utracenia (np. na skutek kl!sk 0ywio,owych), po dru-
gie – ograniczamy ich eksploatacj! przez u0ytkowników archiwum.
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 » Poszerzenie dost#pu do materia"ów archiwalnych. Dzi!ki dost!pno/ci 
archiwaliów w.przestrzeni internetowej znikaj- ograniczenia terytorialne 
(przyk,adem mo0e by3 projekt „Elektroniczne ,-czenie spu/cizn”, którego 
efektem ma by3 wspólna, internetowa prezentacja zbiorów Instytutu 
Pi,sudskiego w.Ameryce i.Archiwum Akt Nowych dotycz-cych Ignacego 
Paderewskiego, W,adys,awa Sikorskiego i.Ignacego Mo/cickiego). Poszerza 
si! równie0 grono u0ytkowników – dzi!ki internetowi do archiwaliów 
si!gaj- osoby, które nigdy nie przekroczy,yby progu archiwum. Id-c dalej, 
digitalizacja u,atwia równie0 badania naukowe i.wspiera dzia,ania edu-
kacyjne (pliki cyfrowe s- ,atwiejsze do dydaktycznego wykorzystania).

 » Integracja spo"eczno&ci. To cel digitalizacji szczególnie wa0ny dla archi-
wów spo,ecznych. Przyk,adem mo0e by3 wystawa Ludzie od Schmitzlera: 
mieszka#cy przedwojennego &niatynia, eksponowana w. 2012 w.Domu 
Spotka1 z.Histori- w.Warszawie. Materia,y do niej by,y gromadzone przede 
wszystkim dzi!ki wykorzystywaniu internetowych portali spo,eczno/cio-
wych i.genealogicznych. Wydaje si!, 0e dzi!ki korzystaniu z.takich form 
komunikacji i.gromadzenia zbiorów cyfrowych mo0na odbudowa3 wiele 
spalonych lub wywiezionych archiwów polskich miast. 

 » U"atwienie pracy archiwisty i%badacza. Zeskanowane w.du0ej rozdziel-
czo/ci zdj!cie mo0na powi!ksza3 i.dzi!ki temu ,atwiej je zidentyfikowa3.

Dzi/ nie trzeba ju0 nikogo przekonywa3 do celowo/ci digitalizacji. Nikt ju0 
nie pyta, czy digitalizowa3. Pojawiaj- si! natomiast pytania, jak robi3 to pro-
fesjonalnie. Tu z.odsiecz- przychodz- archiwi/ci pa1stwowi i.pracownicy 
instytucji kultury specjalizuj-cy si! w.digitalizacji. Najwa0niejszym 2ród,em 
informacji o.cyfryzacji jest Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji Materia"ów 
Archiwalnych (http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/katalog-dobrych-
praktyk-digitalizacji-materia%C5%82%C3%B3w-archiwalnych.pdf). Rzetelnym 
kompendium wiedzy jest równie0 dost!pny on-line (http://www.bn.org.pl/
download/document/1342175805.pdf) pierwszy polski podr!cznik digitalizacji 
obiektów pi/mienniczych Digitalizacja pi(miennictwa pod redakcj- Dariusza 
Parandowskiego (Warszawa 2010).

#. CZYM DIGITALIZOWA-. 
Wybór sprz!tu najcz!/ciej zale0y od dwóch czynników: rodzaju skanowanego 
materia,u i.– cz!/ciej – mo0liwo/ci finansowych. Najta1sze i.najpowszech-
niejsze s- skanery p,askie, w.których umieszczany na szybie obiekt jest 
przykrywany pokryw-. S- w/ród nich takie, które skanuj- równie0 mate-
ria,y transparentne czyli negatywy i.slajdy. Znacznie dro0sze s- skanery 
planetarne, w.których jednostka skanuj-ca po,o0ona jest oko,o metra nad 
specjalistycznym sto,em, na którym uk,adany jest digitalizowany obiekt. 
U0ywa si! ich zw,aszcza do skanowania zbiorów bibliotecznych oraz archi-
waliów o.du0ych formatach. Na rynku bywaj- równie0 dost!pne skanery 
przelotowe (pojedynczy arkusz jest przesuwany przez szczelin! we wn!trzu 
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urz-dzenia, w.której znajduje si! listwa matrycy /wiat,oczu,ej), b!bnowe 
(maj-ce posta3 szerokiej rury wykonanej z.przezroczystego tworzywa, która 
obraca si! wokó, w,asnej osi; b!ben wiruje wraz z.obiektem przytwierdzonym 
przezroczystym materia,em). W.procesie digitalizacji u0ywane s- równie0 
cyfrowe aparaty fotograficzne.

$. CO DIGITALIZOWA-.
Wiele archiwów uto0samiaj-c digitalizacj! z.zabezpieczaniem zbiorów przed 
fizycznym zniszczeniem, skanuje wszystkie swoje materia,y (digitalizacja 
masowa). Je/li jednak digitalizacja jest selektywna, trzeba sobie jasno wyzna-
czy3 kryteria dokonywania takiej selekcji. Mo0na warto/ciowa3 archiwalia 
poprzez ich znaczenie dla kultury i.historii, stan zachowania, unikatowo/3, 
warto/3 edukacyjn- oraz warto/3 naukow-. Z.digitalizacji powinny by3 wy-
,-czone dublety. 

W.przypadku digitalizacji masowej, gdy archiwum nie ma odpowiedniej 
infrastruktury, ,atwiej zleci3 skanowanie zewn!trznej firmie (tzw. outsour-
cing). Czasem jest to rozwi-zanie ta1sze ni0 zakup skanera i.przeszkolenie 
pracowników.

&. W'JAKI SPOSÓB DIGITALIZOWA-.
 » Przygotowanie sprz#tu. Przed skanowaniem nale0y zadba3 o.sprz!t – 

skaner powinien by3 ustawiony w.miejscu nienara0onym na wstrz-sy, 
w.pomieszczeniu o.sta,ej wilgotno/ci i.temperaturze bez obecno/ci py,ów. 
Szyb! skanera nale0y przeciera3 niepyl-cym materia,em. 

 » Sprawdzenie obiektów. Materia,y przeznaczone do skanowania powinny 
by3 sprawdzone pod wzgl!dem ich kompletno/ci oraz stanu zachowania. 
Nale0y wyj-3 z.nich materia,y mog-ce porysowa3 szyb! skanera. Podczas 
skanowania – tak jak zawsze w.kontakcie z.archiwaliami – nale0y u0ywa3 
r!kawiczek. Przed zeskanowaniem obiekt musi by3 opatrzony opisem 
umo0liwiaj-cym jego identyfikacj! – konieczna jest paginacja i.zasygno-
wanie obiektów.

 » Parametry skanera. Uzyskanie porz-danego efektu zale0ne jest od od-
powiedniego ustawienia:

rozdzielczo/ci fizycznej czyli maksymalnej liczby punktów na jednost-
k! d,ugo/ci obiektu, jak- mo0e zarejestrowa3 urz-dzenie. Im wi!ksza 
rozdzielczo/3, tym lepsze odwzorowanie obiektu analogowego. Jest 
wyra0ana ilo/ci- punktów na cal – dpi (ang. dots per inch). Jej wybór 
zale0y od typu i.formatu skanowanego obiektu (definicja za Standardy 
w!procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, pod redakcj- 
Grzegorza P,oszajskiego, Warszawa 2008);
formatu czyli pola skanowania. Powinien by3 wi!kszy ni0 obiekt, tak 
0eby mo0na by,o zobaczy3 kontury skanowanego materia,u. Jego w,a-
/ciwe ustawienie jest mo0liwe dzi!ki skanowaniu wst!pnemu (pre-
scan). Dzi!ki tej funkcji, która tworzy szybki podgl-d skanowanego 
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obrazu, mo0na wyznaczy3 pole skanowania i.oceni3, czy obiekt jest 
dobrze u,o0ony na szybie skanera;
g,!bi bitowej. Kolor obrazu jest rejestrowany w.postaci sk,adowych 
najcz!/ciej /wiat,a czerwonego, zielonego i.niebieskiego – w.skrócie 
RGB (od ang. red, green, blue), które pozwalaj- odtworzy3 wi!kszo/3 
widzianych kolorów. Wierno/3 odwzorowania zale0y od zdolno/ci de-
tektora do rozró0niania poziomów dla ka0dej z.tych sk,adowych oraz 
od dok,adno/ci, z.jak- te warto/ci zostan- zapisane. T! dok,adno/3 
wyra0a si! w.ilo/ci bitów, w.jakich s- zapisane warto/ci, st-d mówi 
si! o.g,!bi kolorów np. 24-bitowej, 32-bitowej. Przy skanowaniu ca,-
kowicie czarno-bia,ych dokumentów oraz czarno-bia,ych negatywów 
zalecane jest stosowanie 8-bitowej skali szaro/ci, w.innych przypad-
kach nale0y u0ywa3 24-bitowej RGB. (definicja za Standardy w!procesie 
digitalizacji… j.w.)

 » Efekty skanowania powinny by) kontrolowane. Wa0ne jest równie0 
prawid,owe nazywanie plików – powinny zawiera3 numer zespo,u i.sygna-
tur! jednostki archiwalnej. Umo0liwia to szybkie znalezienie orygina,u.

/. JAK ARCHIWIZOWA- PLIKI CYFROWE.
 » Format pliku. Pliki powinny by3 zapisywane w.bezstratnym formacie tiX. 

Po zeskanowaniu s- zazwyczaj poddawane przekszta,ceniom bezstratnym, 
czyli kadrowaniu, korekcji kolorów, obracaniu oraz przekszta,ceniom strat-
nym (nie zalecane na plikach, które b!d- zarchiwizowane), czyli kompresji 
np. formatu tiX do jpg, zmianie skali, modyfikacjom (np. kontrastowaniu, 
usuwaniu zabrudze1, które by,y na orygina,ach). Mo0na je wykonywa3 
przy pomocy bezp,atnych programów, np. IrfanView i.GIMP.

 » No&niki do przechowywania plików cyfrowych. Ich wybór zale0y od 
mo0liwo/ci finansowych. Im dro0szy sprz!t, tym lepsze zabezpieczenie 
plików cyfrowych. Najpopularniejszym sposobem przechowywania plików 
jest zapisywanie ich na dyskach twardych pod,-czonych bezpo/rednio do 
komputera (on-line) i.dysków zewn!trznych (oX-line). Do tanich, ale nie-
trwa,ych no/ników, nale0-: pami!ci flash (np. pendrive i.karty pami!ci) 
oraz dyski optyczne (np. p,yty CD i.DVD). Zalecanym sprz!tem s- macierze 
dyskowe, no/niki ta/mowe, biblioteki ta/mowe oraz repozytorium. 
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0. NAJCZ)STSZE B,)DY POPE,NIANE 
PRZY SKANOWANIU 

*+,-./01 : Odwrotne zeskanowanie negatywu

*+,-./01 : Zagi'cie dokumentu

Archiwum 
Fotografii O/rodka 
KARTA 

Archiwum 
Fotografii O/rodka 
KARTA
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*+,-./01 : Umieszczenie obiektu poza obszarem skanowania

Archiwum 
Fotografii O/rodka 
KARTA
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*+,-./01 : Nadanie zbyt niskiej rozdzielczo(ci

Archiwum Fotografii O/rodka KARTA

*+,-./01 : Nieprawid"owe przyci(ni'cie zdj'cia do szyby skanera

Archiwum Fotografii O/rodka KARTA
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/<:292.-2 :-.-:27.0
Grupa mate-
ria"ów (patrz 
tabela)

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G

Materia"y 
przyk"adowe

teksty 
drukowane

teksty 
drukowane z 
ilustracjami

rysunki i 
grafiki mono-
chromaty-czne, 
r'kopisy, 
odbitki foto. 
cz/b

materia"y 
fotograficzne: 
negatywy i 
przezrocza

mikrofilmy malarstwo, 
odbitki foto. 
barwne, 
ma"e obiekty 
muzealne

plakaty, 
du2e mapy, 
du2e obiekty 
muzealne

Format TIFF 6.0 z 
kompre-
sj- CCITT 
Group4*

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

Rozdzielczo&) 400 ppi 300 ppi 300 ppi, lecz 
nie mniej ni0 
3000 pikseli 
na d,u0szym 
wymiarze

300 ppi, lecz 
nie mniej ni0 
3000 pikseli 
na d,u0szym 
wymiarze

jak dla mikro-
filmowa-nego 
orygina,u 
w granicach 
przenosze-
nia jego 
cech przez 
mikrofilm

300 ppi, lecz 
nie mniej ni0 
3000 pikseli 
na d,u0szym 
wymiarze

300ppi

Bity na 
piksel

1 8-bitowa ska-
la szaro/ci

8-bitowa ska-
la szaro/ci

8 bitów na ko-
lor*24-bit RGB 
albo 8-bitowa 
skala szaro/ci

8 bitów na 
kolor* 24-bit 
RGB albo 8-bi-
towa skala 
szaro/ci

8 bitów na ko-
lor24-bit RGB

8 bitów na 
kolor 24-bit 
RGB

Wzorce 
szaro&ci/
koloru

nie dotyczy Gray Gamma 
2.2

Gray Gamma 
2.2

Adobe RGB 
1998

nie dotyczy Adobe RGB 
1998

Adobe RGB 
1998

/<:292.-2 4270?2.0
Format TIFF 6.0 z 

kompresj- 
CCITT Group4

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

TIFF 6.0 
dopuszcza si! 
kompresj! 
bezstratn- 
LZW**

Rozdzielczo&) 600 ppi 400 ppi 400 ppi, lecz 
nie mniej ni0 
5000 pikseli 
na d,u0szym 
wymiarze

600 ppi, lecz 
nie mniej ni0 
5000 pikseli 
na d,u0szym 
wymiarze

jak dla mikro-
filmowa-nego 
orygina,u 
w granicach 
przenosze-
nia jego 
cech przez 
mikrofilm

400 ppi, lecz 
nie mniej ni0 
5000 pikseli 
na d,u0szym 
wymiarze

300ppi

Bity na 
piksel

1 16-bitowa 
skala szaro/ci

16-bitowa 
skala szaro/ci

16 bitów na 
kolor 48-bit 
RGB albo 
16-bitowa 
skala szaro/ci

8 bitów na 
kolor**** 
24-bit RGB 
albo 8-bitowa 
skala szaro/ci

16 bitów na 
kolor 48-bit 
RGB

16 bitów na 
kolor 48-bit 
RGB

Wzorce 
szaro&ci/
koloru

_ Gray Gamma 
2.2

Gray Gamma 
2.2

Gamma 2.2. 
albo Adobe 
RGB 1998 lub 
lepszy***

nie dotyczy Adobe RGB 
1998 lub 
lepszy***

Adobe RGB 
1998 lub 
lepszy

* kompresja opisana w zaleceniach ITU-T T6 (11/1988) dla faksów grupy 4 [P08];

Za*+cznik nr 1 STANDARDY W'PROCESIE 
DIGITALIZACJI OBIEKTÓW DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO

Q%P65>: „7$#(6#%6' 4.8%>?;7); 6):)$#+)&#?B) >9);"$P4 6&);6&)?$4# 
"<+$<%>4;:>” 8>6 %;6#"?BT :%&;:>%&# 85>7&#B7");:>, 4#%7&#4# MNNK

Utwór udost!pniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-U0ycie niekomercyjne-
-Na tych samych warunkach 2.5 Polska (CC BY-NC-SA 2.5 PL)
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Przechowywanie 
dokumentacji 
aktowej
=>()"#  +)8"#

D,ugowieczno/3 archiwaliów jest uwarunkowana odpowiednim sposobem 
ich przechowywania oraz zapewnieniem opieki konserwatorskiej. Materia,y 
archiwalne nara0one s- na procesy „naturalnego starzenia si!”, które przy-
spieszane s- przez tzw. czynniki zewn!trzne (/wiat,o, wilgo3, temperatura). 
Procesów „starzenia si!” dokumentów nie mo0na powstrzyma3, ale mo0na 
ograniczy3 niszcz-ce dzia,anie czynników zewn!trznych.

Podstawow- wiedz! na temat stanu zachowania materia,ów aktowych 
oraz rozpoznawania uszkodze1 archiwaliów mo0na zaczerpn-3 z.Atlasu znisz-
cze# dokumentów archiwalnych opracowanego przez Archiwa Holenderskie. 
Atlas s,u0y do identyfikacji ró0nego rodzaju zniszcze1 i.stopnia uszkodzenia 
materia,ów archiwalnych. Zawiera równie0 szereg zilustrowanych przyk,adów 
zniszczonych materia,ów wraz z.opisem tych0e zniszcze1. Atlas jest dost!pny 
na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pa1stwowych www.
archiwa.gov.pl. Wed,ug Atlasu podstawowymi przyczynami zniszcze1 mate-
ria,ów archiwalnych s-:
 » przyczyny fizykochemiczne: /wiat,o s,oneczne i.sztuczne, nieodpowiednia 

temperatura i.wilgotno/3, kurz, py,y przemys,owe, gazy spalinowe;
 » przyczyny biologiczne: bakterie, grzyby, owady, gryzonie;
 » przyczyny mechaniczne: niew,a/ciwe u,o0enie akt na rega,ach, niedopa-

sowane pud,a, nieostro0ne korzystanie z.akt.
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". POST)POWANIE Z'DOKUMENTACJ% 
AKTOW% – OGÓLNE ZALECENIA
 » Nie wolno reperowa3 papieru ta/mami samoprzylepnymi, poniewa0 ta-
/my s- nietrwa,e i.ulegaj- przebarwieniu, klej u0ywany do ta/m 0ó,knie 
pozostawiaj-c plamy na papierze.

*+,-./01 : Zniszczenie chemiczne wywo"ane przez ta(m' samoprzylepn$

 » Uszkodzone akta nale0y podda3 fachowej opiece konserwatorskiej.
 » Nale0y usun-3 wszelkie metalowe elementy z.papieru: zszywki, spinacze, 

szpilki. Z.czasem w.wyniku oksydacji powstaj- przebarwienia na papierze, 
które mog- spowodowa3 jego niszczenie – w.tym miejscu papier staje si! 
kruchy i.,amliwy.

*+,-./01 : Zniszczenie papieru w!obrysie spinacza

Zbiory 
Archiwum 
O/rodka 
KARTA

Zbiory 
Archiwum 
O/rodka 
KARTA
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 » Pozyskane wilgotne i.zagrzybione materia,y nale0y najpierw skierowa3 
do komory fumigacyjnej s,u0-cej do dezynfekcji zbiorów archiwalnych.

 » Nie wolno w,-cza3 zawilgoconych, zaka0onych akt do pozosta,ych mate-
ria,ów w.magazynie, aby nie zakazi3 ca,ego zasobu. 

 » Podczas pracy z.zawilgoconymi i.zagrzybionymi archiwaliami pracownik 
powinien u0ywa3 maseczki oraz bawe,nianych r!kawiczek.

 » Nale0y unika3 u0ywania +plastikowych ok,adek.
 » Nale0y stale kontrolowa3 stan zachowania akt.

#. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 
AKTOWEJ – OGÓLNE ZALECENIA
 » Grubo/3 teczki, w.której przechowywane s- dokumenty, nie powinna 

przekracza3 3–5 cm – je/li dokumentów jest zbyt du0o, tworzymy kolejn- 
równorz!dn- jednostk!. Teczki powinny by3 wi!ksze od przechowywanych 
w.nich dokumentów o.kilka milimetrów.

 » Nale0y ogranicza3 ekspozycj! akt na /wiat,o dzienne, a.tak0e py, i.kurz. 
Obliczono, 0e materia,y aktowe mo0na wystawia3 na /wiat,o dzienne co 
najwy0ej przez 3 miesi-ce (po 8 godz. dziennie).

 » Przy eksponowaniu materia,ów aktowych na wystawach, w.celu ochrony 
orygina,u, lepiej zaprezentowa3 faksimile. 

 » Nale0y utrzymywa3 sta,- temperatur! i.wilgotno/3 w.magazynie – gwa,-
towne wahania s- niewskazane. Utrzymanie optymalnych parametrów 
spowalnia procesy chemiczne, hamuje rozwój drobnoustrojów.

 » Zalecenia dotycz-ce temperatury i.wilgotno/ci wzgl!dnej powietrza: tem-
peratura 16°C, wilgotno/3 pomi!dzy 45%-50% (dopuszczalne s- wahania 
o.2°C i.5% RH).

 » Akta nale0y umieszcza3 w.teczce lub pudle z.tektury bezkwasowej – za-
bezpieczaj- one akta przed kurzem, zanieczyszczeniami atmosferycznymi, 
/wiat,em dziennym.

 » Mapy i.plany powinno si! przechowywa3 w.rulonach umieszczonych w.tu-
bach lub w.specjalnych szafach/szufladach w.formie roz,o0onej.

 » Nale0y delikatnie obchodzi3 si! z.aktami, aby nie powodowa3 zagi!3 kra-
w!dzi dokumentów, które mog- ulec przedarciu.

 » Nie nale0y udost!pnia3 czytelnikom materia,ów uszkodzonych.
 » W.ramach profilaktyki dobrze by,oby zaopatrzy3 magazyn archiwum w:

termohigrometr s,u0-cy do pomiaru temperatury i.wilgotno/ci 
powietrza,
czujniki dymu i.wody,
odpowiedni- wentylacj!,
drzwi przeciwpo0arowe,
odpowiedni- ga/nic! nie powoduj-c- niszczenia papieru.
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Przechowywanie 
fotografii
=#5:>%&#$#  8#(">47"#-6>4:)#5>

Fotografie s- obiektami wra0liwymi, z.którymi nale0y obchodzi3 si! z.naj-
wi!ksz- ostro0no/ci-, bo ,atwo mog- ulec mechanicznemu lub chemiczne-
mu uszkodzeniu w.wyniku zarówno niew,a/ciwego przechowywania jak 
i.wykorzystania. Negatywny wp,yw czynników zewn!trznych na fotografie 
takich jak: temperatura, wilgotno/3 wzgl!dna powietrza, zanieczyszczenie 
/rodowiska, mo0e ujawni3 si! po d,u0szym czasie.

Fotografie powinny by3 konserwowane przez dyplomowanych konserwa-
torów fotografii. Jednak archiwista, zarówno podczas opracowywania zdj!3 
jak i.ich udost!pniania, musi przestrzega3 zasad, które przyczyniaj- si! do 
lepszego zabezpieczania i.d,u0szej 0ywotno/ci fotografii.
Najcz#stsze uszkodzenia fotografii:
 » mechaniczne: przedarcia, zagi!cia, pot,uczenia szklanych negatywów;
 » biologiczne: rozwój grzybów i.bakterii;
 » fizykochemiczne: zniekszta,cenie b,ony fotograficznej, odklejanie poszcze-

gólnych warstw odbitki.

". POST)POWANIE Z'FOTOGRAFIAMI 
– ZALECENIA OGÓLNE
Niektóre z.zalece1 ogólnych, dotycz-cych post!powania z.archiwliami akto-
wymi (porównaj artyku,: Przechowywanie dokumentacji aktowej), odnosz- si! 
tak0e do post!powania z.fotografiami. Podobnie jak w.przypadku zbiorów 
aktowych, nale0y wi!c przede wszystkim zadba3 o.opiek! konserwatorsk- 
nad obiektami zniszczonymi, nie wprowadza3 do zbioru obiektów zaka0onych 
biologicznie, zabezpiecza3 orygina,y, a.wykorzystywa3 i.eksponowa3 kopie.
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 » Prac! z.fotografiami nale0y wykonywa3 na czystym pod,o0u.
 » Przyst!puj-c do pracy z.fotografiami nale0y zak,ada3 czyste, bawe,niane 

r!kawiczki; w.przypadku negatywów szklanych dopuszczalne jest stoso-
wanie r!kawiczek lateksowych (bez talku), aby nie pozostawia3 w,ókien 
na powierzchni szk,a.

 » Nie wolno uk,ada3 du0ej ilo/ci szklanych negatywów lub pozytywów 
jedne na drugich.

 » Nie wolno pisa3 na fotografiach d,ugopisem – nale0y stosowa3 mi!kki 
o,ówek. 

 » Nie nale0y na w,asn- r!k! wykonywa3 zabiegów naprawczych, takich jak 
np. rozdzielanie sklejonych odbitek.

#. PRZECHOWYWANIE FOTOGRAFII 
– ZALECENIA OGÓLNE
 » Je/li to mo0liwe, nie nale0y przechowywa3 fotografii z.innymi zbiorami 

– najlepiej gdy s- przechowywane w.oddzielnych magazynach.
 » Nale0y ogranicza3 ekspozycje fotografii na /wiat,o dzienne oraz pro-

mieniowanie UV, a.tak0e py, i.kurz – fotografie nale0y przechowywa3 
w.metalowych szafach malowanych farb- proszkow-; niewskazane jest 
przechowywanie fotografii w.meblach drewnianych.

 » Zalecenia dotycz-c temperatury i.wilgotno/ci wzgl!dnej powietrza w.prze-
chowywania fotografii na ró0nych no/nikach niekiedy ró0ni- si!; ogólnie 
dla mieszanego zbioru fotografii temperatura powietrza nie powinna by3 
wy0sza ni0 18°C, wilgotno/3 pomi!dzy 35–40% (dopuszczalne s- wahania 
o.2°C i.4% RH).

 » Wa0ne jest utrzymanie sta,ej wilgotno/ci i.temperatury – nie mo0na 
dopuszcza3 do waha1 i.gwa,townych zmian.

 » Ró0nego rodzaju materia,y fotograficzne nale0y przechowywa3 oddzielnie.
 » Fotografie powinny by3 przechowywane w.opakowaniach papierowych, 

tekturowych lub plastikowych (najlepiej poliester „Melinex” lub „Mylar”) 
posiadaj-cych atest PAT (ang. Pfoto Activity Test).

$. RODZAJE MATERIA,ÓW 
FOTOGRAFICZNYCH I'SPOSOBY 
ICH'PRZECHOWYWANIA

3.1. Negatywy szklane
Stosowane by,y od po,owy XIX do ok. po,owy XX wieku. S- bardzo delikatnym 
no/nikiem obrazu, nara0onym na st,uczenia.
 » Negatywy szklane przechowuje si! w.pozycji pionowej w.kopertach 

ochronnych (ka0dy negatyw oddzielnie).
 » Negatywy w.kopertach umieszcza si! w.pud,ach bezkwasowych; nale0y 

przy tym zwróci3 uwag! na odpowiedni- ilo/3 negatywów w.pudle.
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3.2. B"ony filmowe fotograficzne
Trzy g,ówne rodzaje materia,ów fotograficznych na b,onach fotograficznych 
to: filmy azotanocelulozowe (nitrocelulozowe, nitro, wytwarzane w.latach 
1889–1951), acetylocelulozowe (wprowadzone w.1935, ale powszechne od oko,o 
1950 r.) oraz poliestrowe (wspó,czesne). W.archiwach najcz!/ciej mamy do 
czynienia z.filmami nitrocelulozowymi i.acetylocelulozowymi.

Wa0na jest umiej!tno/3 rozró0niania filmów nitrocelulozowych od ace-
tylocelulozowych ze wzgl!du na ,atwopalno/3 tych pierwszych. Na b,on! 
nitrocelulozow- wskazuj-: data powstania (przed 1950 r.), 0ó,tawy kolor, napis 
„nitrate” przy kraw!dzi oraz szybkie spalanie si! (mo0na wykona3 test na 
odci!tym skrawku filmu).
 » Filmy nitrocelulozowe, je/li to mo0liwe, nale0y przechowywa3 w.wyodr!b-

nionym miejscu ze wzgl!du na ,atwopalno/3 i.wydzielanie szkodliwych 
gazów podczas ich rozk,adu.

 » Ró0ne rodzaje b,on filmowych fotograficznych przechowuje si! zwykle 
w.postaci poci!tych pasków w.koszulkach negatywowych, te za/ w.se-
gregatorach lub pud,ach.

3.3. Odbitki fotograficzne
Wykonywane by,y za pomoc- ró0nych technik fotograficznych, zwykle prze-
wa0aj- w.zbiorach fotograficznych archiwów.
 » Ka0da odbitka powinna by3 opakowana osobno.
 » Odbitki przechowuje si! w.obwolutach papierowych lub poliestrowych.
 » Fotografie w.obwolutach papierowych s- niewidoczne dla u0ytkownika, 

a.wyjmowanie nara0a je np. na uszkodzenia mechaniczne; jednak opa-
kowanie z.papieru ma szereg zalet: jest niedrogie, przepuszcza ewentu-
alne substancje czynne wytwarzane przez fotografie oraz mo0na na nim 
umie/ci3 sygnatur! zdj!cia.

 » Obwoluty poliestrowe zapewniaj- fotografiom bezpiecze1stwo podczas 
przegl-dania, chroni- przed bezpo/rednim dotykiem i.kurzem.

 » Obwoluty papierowe i.poliestrowe powinny by3 dopasowane do formatu 
odbitek fotograficznych.

 » Odbitki wielkoformatowe powinny by3 przechowywane w.specjalnie dla 
nich wykonanych teczkach.

 » Fotografie w.obwolutach i.teczkach umieszcza si! w.pud,ach archiwalnych.
 » Zalecane jest przechowywanie fotografii w.pozycji poziomej.

3.4. Albumy fotograficzne
Cz!sto by,y formowane na kwa/nym pod,o0u, co negatywnie wp,ywa na 
0ywotno/3 fotografii.
 » Nie mo0na odkleja3 zdj!3 od kart albumowych, nawet gdy podejrzewamy, 
0e na odwrocie znajdziemy informacje pomocne przy opracowaniu zdj!3.
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 » Karty w.albumie nale0y przek,ada3 doci!tymi do formatu albumu arku-
szami bezkwasowego papieru, aby zapobiec uszkodzeniu ze wzgl!du na 
s-siedztwo kart i.odbitek.

 » Albumy powinny by3 przechowywane w.pud,ach archiwalnych w.pozycji 
poziomej.
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Udost!pnianie 
materia,ów 
archiwalnych
"#$#%&'(#  &)*$#+

Archiwa spo,eczne powinny d-0y3 do jak najszerszego udost!pniania zebra-
nych materia,ów spo,ecze1stwu. Jest to istotna cz!/3 misji archiwów. Wiele 
organizacji spo,ecznych nie ma swojej siedziby, dlatego upublicznia swoje 
zbiory okazjonalnie: przy okazji wystaw czy publikacji. 

Digitalizacja daje szans! szerokiego udost!pniania materia,ów organizacjom 
nieposiadaj-cym swojej siedziby: jest ta1sza i.mniej czasoch,onna ni0 udost!p-
nianie na miejscu. Publikowanie zdigitalizowanych materia,ów w.internecie 
niesie jednak za sob- o.wiele wi!cej ogranicze1 prawnych ni0 udost!pnianie 
na miejscu. Archiwa spo,eczne najcz!/ciej gromadz- zbiory pochodz-ce z.XX 
wieku. Dlatego przy ich upublicznianiu trzeba szczególnie zwróci3 uwag! na 
prawa autorskie, ochron! danych osobowych oraz kwestie etyczne.

". PRAWO AUTORSKIE
Wiele materia,ów archiwalnych z.XX wieku jest chronionych prawem au-
torskim – mog- to by3 fotografie, relacje, plakaty itp. Je/li pozyskany przez 
nas materia, obj!ty jest t- ochron-, nie mo0emy go bez odpowiedniej zgody 
rozpowszechnia3 ani w.internecie, ani poza nim (np. w.formie wystaw), o.ile 
nie uzyskamy zgody w,a/cicieli praw autorskich lub nie dzia,amy w.ramach 
prawa dozwolonego u0ytku. Zawsze jednak mo0emy go zeskanowa3 i.przecho-
wywa3 w.pami!ci komputera, na dysku zewn!trznym czy innym no/niku.

Aeby si! przekona3, które materia,y i w jakim stopniu podlegaj- ochronie, 
prawnoautorskiej musimy odpowiedzie3 sobie na pytania: 

czy materia, jest utworem – w.rozumieniu ustawy o.prawie autorskim;
kiedy powsta,;



/
2
-

$%&'0
7,0

73 <
,%317,:A

#
 ,1(6

7#
,?0

8(6

129

kto jest autorem lub w,a/cicielem praw autorskich;
czy autor lub w,a/ciciel praw autorskich wyrazi, zgod! na jego 
udost!pnienie.

 » Utwór. Nie ma 0adnego oficjalnego rejestru utworów, dlatego sami mu-
simy rozstrzyga3, co jest utworem, a.co nim nie jest. Potoczne znaczenie 
s,owa „utwór” jest znacznie w!0sze ni0 jego rozumienie w./wietle prawa. 
Utwór w.my/l Ustawy z!dnia 4 lutego 1994 r. o!prawie autorskim i!prawach 
pokrewnych to ka0dy przejaw dzia,alno/ci twórczej o.indywidualnym cha-
rakterze ustalony w.jakiejkolwiek postaci.
Tak szerokie definiowanie utworu sprawia, 0e ,atwiej wskaza3 co nie jest 
utworem.
Utworami nie s-:

akty normatywne lub ich urz!dowe projekty;
urz!dowe dokumenty, materia,y, znaki i.symbole;
opublikowane opisy patentowe i.ochronne;
proste informacje prasowe.

Utworem nie mog- by3 tak0e skany czy kserokopie, lecz jedynie orygina,y, 
na podstawie których wykonano kopie. Samo zeskanowanie materia,u 
nie jest aktem twórczym, skany nie mog- by3 wi!c traktowane jako od-
r!bne utwory.

 » Prawo autorskie. Obejmuje autorskie prawa osobiste oraz maj-tkowe. 
Pierwsze okre/laj- nierozerwaln- wi!2 autora z.utworem, drugie – prawo 
do czerpania dochodów z.twórczo/ci.
Autorskie prawa osobiste s- nieograniczone w.czasie i.nie podlegaj- 
zrzeczeniu si!. Obejmuj- prawo do:

oznaczenia autorstwa utworu;
nienaruszalno/ci tre/ci i. formy utworu oraz jego rzetelnego 
wykorzystania;
decydowania o.pierwszym udost!pnieniu utworu publiczno/ci;
nadzoru nad sposobem korzystania z.utworu. 

Autorskie prawa maj$tkowe s- zbywalne i.trwaj- z.regu,y 70 lat od 
/mierci autora lub od daty pierwszej publikacji, je/li autor nie jest znany. 
W,a/cicielowi praw autorskich przys,uguje wy,-czne prawo do korzystania 
z.utworu i.rozporz-dzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do 
wynagrodzenia za korzystanie z.utworu.

Istot- dzia,alno/ci archiwum jest udost!pnianie materia,ów, które do 
tej pory nie by,y szerzej znane ani publikowane. Je0eli autorskie prawa 
maj-tkowe do utworu wygas,y, a.archiwum po raz pierwszy go opublikuje, 
zyskuje pewne przywileje. Wydawca pierwszej publikacji upowszechnia-
j-cy zgodnie z.prawem utwór którego czas ochrony wygas,, zyskuje „wy-
,-czne prawo do rozporz-dzania nim i.korzystania na wszystkich polach 
eksploatacji przez okres 25 lat”.
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 » Dzie"a osierocone. Rozpoznanie autorstwa utworu niekiedy przysparza 
archiwistom wiele trudno/ci. W/ród materia,ów archiwalnych przekazy-
wanych przez ofiarodawc!, cz!sto znajduj- si! takie, których autorstwo 
jest trudne do ustalenia. Musimy zdawa3 sobie spraw!, 0e ofiarodawca 
materia,ów archiwalnych cz!sto nie jest to0samy z.autorem – tak wi!c 
jego zgoda nie zawsze uprawnia nas do udost!pniania archiwaliów. Je0eli 
przyk,adowo ofiarodawca przekazuje swoj- kolekcj!, w.której znajduj- 
si! pocztówki przedstawiaj-ce powojenn- Warszaw!, fotografie rodzinne, 
notatki w,asne z.podró0y. Prawdopodobnie tylko w.przypadku notatek 
autor jest to0samy z.ofiarodawc-. Prawo autorskie do pocztówek mo0e 
mie3 zarówno fotograf, którego zdj!cie wykorzystano, jak i.wydawnictwo. 
Prawo do fotografii rodzinnych mog- mie3 ró0ne osoby, cz!sto po latach 
niemo0liwe do zidentyfikowania. Czasami fotografie wykonuj- przypad-
kowe osoby, które akurat znalaz,y si! w.pobli0u sytuacji przedstawionej 
na zdj!ciu. W.takich przypadkach mamy do czynienia z.tzw. dzie,ami 
osieroconymi. S- to utwory, których autora nie znamy lub nie mamy 
mo0liwo/ci skontaktowania si! z.nim. Nie jeste/my pewni ich statusu 
prawnoautorskiego. Status dzie,a osieroconego nie sprawia, 0e mo0emy je 
udost!pni3. Niezale0nie od naszego niepowodzenia w.próbach dotarcia do 
autora, utwór jest chroniony prawem autorskim. Instytucje kultury mimo 
to stosunkowo cz!sto publikuj- tego typu materia,y, zaznaczaj-c w.opisie:

„Mimo prób nie uda,o si! dotrze3 do autora. Bardzo prosimy autora 
lub osoby maj-ce informacje o.autorze o.kontakt”.

Obecnie trwaj- dyskusje nad uregulowaniem statusu dzie, osieroco-
nych m.in. postuluje si! umo0liwienie udost!pniania w.internecie dzie, 
osieroconych przez instytucje kultury w.ramach dozwolonego u0ytku 
publicznego.
 

 » Tajemnica korespondencji. W.archiwach spo,ecznych bardzo cz!sto znaj-
duj- si! zbiory korespondencji i.fotografii. W.tych przypadkach prawo chro-
ni nie tylko autora, ale równie0 inne osoby, których te materia,y dotycz-. 
Przy udost!pnianiu korespondencji obowi-zuje nas fragment Ustawy o!pra-
wie autorskim dotycz-cy tajemnicy korespondencji. Dysponentem praw do 
listów jest adresat. On te0 najcz!/ciej jest w.ich posiadaniu. Udost!pnianie 
korespondencji wymaga jego zgody, a.po /mierci adresata, przez okres 
20.lat – zgody ma,0onka. Je/li list jest utworem (a tak prawdopodobnie 
jest w.wi!kszo/ci przypadków) chroni go równie0 prawo autorskie, w.my/l 
którego autorem jest nadawca.

 » Prawo do ochrony wizerunku. Dotyczy ono osób, które zosta,y uwiecz-
nione na fotografii czy w.filmie. Prawo takie obowi-zuje za 0ycia osoby, 
a.krewni mog- dochodzi3 praw do ochrony wizerunku 20 lat po /mier-
ci przedstawionej osoby. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie 
wizerunku:
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osoby powszechnie znanej, je0eli wizerunek wykonano w.zwi-zku 
z.pe,nieniem przez ni- funkcji publicznych;
osoby stanowi-cej szczegó, ca,o/ci takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza;
osoby, która otrzyma,a zap,at! za pozowanie.

Przy udost!pnianiu wizerunku osób, bierzmy równie0 pod uwag! kwestie 
etyczne takie jak ochrona dóbr osobistych rodziny: np. publikowanie fotografii 
przedstawiaj-cej sceny drastyczne czy nago/3 nawet w.20 lat po /mierci osoby 
przedstawionej nie zawsze jest dopuszczalne.

#. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe bardzo cz!sto wyst!puj- w.materia,ach archiwalnych, zw,asz-
cza w.przypadku dokumentów, wspomnie1, korespondencji.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotycz-ce zidentyfikowanej lub mo0-
liwej do zidentyfikowania osoby.
Osoba mo*liwa do zidentyfikowania – jej to0samo/3 mo0na okre/li3 bez-
po/rednio lub po/rednio przez powo,anie si! na numer identyfikacyjny albo 
czynniki okre/laj-ce jej cechy fizyczne, umys,owe, ekonomiczne, kulturowe 
lub spo,eczne. Informacji nie uwa0a si! za umo0liwiaj-c- okre/lenie to0sa-
mo/ci osoby je0eli wymaga,oby to nadmiernych, kosztów, czasu i.dzia,a1.

<7$#4# &.6()# MJ 7);%8()# HJJY %. >.>?C%>(); 6#('?C >7>9>4'?C

Dane osobowe nie s- w.ustawie okre/lone precyzyjnie. Stopie1 trudno/ci 
w.okre/leniu to0samo/ci jednostki zale0y przecie0 od relacji z.osob-, której 
dane u0yto, miejsca zamieszkania i.innych czynników, np. osoba pozostaj-ca 
w.bliskich relacjach z.drug- jest w.stanie j- zidentyfikowa3, maj-c do dyspo-
zycji jedynie szcz-tkowe dane.

Dlatego przy udost!pnianiu danych osobowych wyst!puj-cych w.mate-
ria,ach archiwalnych, bierzmy pod uwag! równie0 inne okoliczno/ci:
 » ile czasu up,yn!,o od wytworzenia materia,u;
 » w.jakim /wietle przedstawiona jest osoba;
 » czy udost!pnienie danych mo0e jej zaszkodzi3;
 » czy mia,a ona /wiadomo/3 u0ycia danych osobowych i.wyrazi,a na 

to.zgod!.
W.ramach danych osobowych wyró0ni3 mo0na tzw. dane wra0liwe. Termin 
ten jest wyra0eniem przyj!tym powszechnie, cho3 nie wyst!puje w.ustawie 
o.ochronie danych osobowych. Obejmuje on dane o.pochodzeniu rasowym, 
pogl-dach religijnych, orientacji seksualnej, stanie zdrowia. Na takie dane po-
winni/my szczególnie uwa0a3 przy udost!pnianiu materia,ów archiwalnych 
i.w przypadku w-tpliwo/ci, zbiorów takich nie udost!pnia3.
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$. UDOST)PNIANIE NA MIEJSCU 
I'W'INTERNECIE
Archiwa spo,eczne powinny d-0y3 do jak najszerszego udost!pniania archi-
waliów (z poszanowaniem prawa oraz stanu zachowania materia,ów), nie 
stawia3 ogranicze1 formalnych w.dost!pie do akt: pozwala3 korzysta3 z.nich 
uczniom, dziennikarzom, osobom prywatnym. 

3.1 Udost#pnianie zbiorów na miejscu
Ten rodzaj funkcjonowania archiwum znacznie ogranicza liczb! osób, które 
mog- korzysta3 z.archiwaliów, pozwala jednak na kontrol! nad tym, kto i.w 
jakim celu korzysta z.materia,ów. Czytelnicy powinni wype,ni3 kart! kon-
troln-, która dostarczy archiwum informacji o.celu korzystania z.materia,ów 
oraz pe,ni funkcj! informacji statystycznej.

*+,-./01 : Karta kontrolna Archiwum O(rodka KARTA

DATA:  

IMI! I%NAZWISKO:  

INSTYTUCJA:  

ADRES KONTAKTOWY:  

TEMAT POSZUKIWAM:

WYKORZYSTANE ARCHIWALIA (SYGNATURY, DANE BIBLIOGRAFICZNE):

Przy udost!pnianiu materia,ów w.czytelni konieczne jest stworzenie stano-
wiska informacyjnego. Osoba tam pracuj-ca pe,ni rol! przewodnika po zaso-
bie, dostarcza informacji o.zbiorach oraz dost!pnych katalogach i.sposobach 
wyszukiwania materia,ów, ale tak0e dba o.bezpiecze1stwo udost!pnionych 
archiwaliów.
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Ze wzgl!du na ochron! orygina,ów, w.przypadku posiadania kopii cyfro-
wej, to ona powinna by3 udost!pniania, nawet je/li udost!pnianie odbywa 
si! na miejscu.

Restrykcyjne prawo autorskie obowi-zuje w.przypadku udost!pniania 
materia,ów w.internecie lub w.ramach publikacji. Na du0o wi!cej pozwala 
prawo w.przypadku udost!pniania archiwaliów na miejscu w.czytelni lub 
za po/rednictwem systemu intranet, w.ramach tzw. dozwolonego u0ytku 
publicznego.

Biblioteki, archiwa i.szko,y mog- w.ramach tzw. dozwolonego u0ytku 
publicznego:
 » udost!pnia3 nieodp,atnie, w.zakresie swoich zada1 statutowych, egzem-

plarze utworów rozpowszechnionych,
 » sporz-dza3 lub zleca3 sporz-dzanie egzemplarzy rozpowszechnionych 

utworów w.celu uzupe,nienia, zachowania lub ochrony w,asnych zbiorów,
 » udost!pnia3 zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za po/rednic-

twem ko1cówek systemu informatycznego (terminali) znajduj-cych si! 
na terenie tych jednostek.

Przy udost!pnianiu materia,ów na miejscu mo0emy powo,a3 si! na wyj-tek 
w.ustawie o.ochronie danych osobowych:

Dopuszcza si! przetwarzanie danych osobowych w.celu innym ni0 zosta,y 
zebrane:
 » je0eli s,u0y to badaniom naukowym, dydaktycznym, historycznym lub 

statystycznym;
 » je0eli wnioskodawcy s- formalnie uprawnieni do korzystania z.danych;
 » je0eli wynika to z.prawnych zada1 instytucji.

<7$#4# &.6()# MJ 7);%8()# HJJY %. >.>?C%>(); 6#('?C >7>9>4'?C

3.2 Publikacja materia"ów w%internecie
Podlega ona /ci/lejszym wymogom. Ka0dy przypadek musimy przeanalizo-
wa3 oddzielnie.

Je/li nie chcemy rezygnowa3 z.upubliczniania w.internecie materia,ów 
obj!tych ochron- danych osobowych, mamy do wyboru dwie drogi:
 » udost!pnianie jedynie metadanych do tych materia,ów, bez publicznego 

dost!pu do 2ród,a;
 » anonimizacj! 2ród,a, np. poprzez zaczernianie danych osobowych. Mo0liwe 

jest to wtedy gdy materia, nie zawiera danych wra0liwych ani nie narusza 
dóbr osobistych, a.jedynie zawiera informacje takie jak dane teleadreso-
we, które mo0emy ukry3 za pomoc- programów graficznych takich jak 
IrfanView.
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&. LICENCJE CREATIVE COMMONS
Je/li autor nie zaznaczy inaczej, jego utwór posiada status „wszystkie prawa 
zastrze0one” co oznacza, 0e nikt nie mo0e go udost!pnia3, rozpowszechnia3, 
zmienia3, kopiowa3 bez zgody autora. Wolne licencje zosta,y stworzone w.2001 
roku przez organizacj! Creative Commons po to, 0eby autor sam móg, zade-
cydowa3 na jakich zasadach chce dzieli3 si! utworami. Licencje te ponadto 
eliminuj- konieczno/3 ka0dorazowego zwracania si! do autora o.zgod! na 
wykorzystanie utworu.

Coraz wi!cej instytucji, tak0e pa1stwowych, rezygnuje z.zasady „wszystkie 
prawa zastrze0one” na rzecz licencji Creative Commons, czyli „pewne prawa 
zastrze0one”, zdaj-c sobie spraw!, 0e materia,y tworzone dla spo,ecze1stwa 
powinny by3 te0 swobodnie przez to spo,ecze1stwo wykorzystywane. Równie0 
prywatne inicjatywy, takie jak Wikipedia korzystaj- z.wolnych licencji, po-
zwalaj-c na wykorzystywanie, przetwarzanie i.rozpowszechnianie wytwo-
rzonych przez siebie materia,ów zarówno komercyjnie jak i.niekomercyjnie.

Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

BY

Uznanie autorstwa. 
Wolno kopiowa3, rozprowadza3, przedstawia3 i.wykonywa3 obj!-
ty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie 
utwory zale0ne pod warunkiem, 0e zostanie przywo,ane nazwisko 
autora pierwowzoru.

NC

U0ycie niekomercyjne. 
Wolno kopiowa3, rozprowadza3, przedstawia3 i.wykonywa3 obj!-
ty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie 
utwory zale0ne jedynie do celów niekomercyjnych.

SA

Na tych samych warunkach. 
Wolno rozprowadza3 utwory zale0ne jedynie na licencji identycznej 
do tej, na jakiej udost!pniono utwór oryginalny.

ND

Bez utworów zale0nych. 
Wolno kopiowa3, rozprowadza3, przedstawia3 i.wykonywa3 utwór 
jedynie w.jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zale0nych 
nie jest dozwolone.

Q%P65>: ?%;#$)Z; ?>==>(7 8>+7"#, C$$8://?%;#$)Z;?>==>(7.8+/8>&(#B-+)?;(?B;-
?%;#$)Z;-?>==>(7/. <$4P% <6>7$*8()>(' (# +)?;(?B) ?%;#$)Z; ?>==>(7 <&(#(); 
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Warunki te mo0na dowolnie ,-czy3 w.celu okre/lenia mo0liwo/ci u0ycia (ko-
mercyjne, niekomercyjne), tworzenia utworów zale0nych, czyli takich które 
powsta,y na bazie utworu pierwotnego (np. t,umaczenie, adaptacja, remiks)
oraz oznaczenia licencji utworów zale0nych. Jedynie oznaczenie autorstwa 
utworu jest zawsze obowi-zuj-ce.

Licencja CC BY SA, na której rozpowszechniamy ten podr!cznik, umo0liwia 
zarówno komercyjne jak i.niekomercyjne u0ycie (kopiowanie, rozpowszech-
nianie, odtwarzanie) oraz tworzenie utworów zale0nych na tej samej licencji.

Przy pozyskiwaniu materia,ów archiwalnych, których ofiarodawca to0sa-
my jest z.autorem, warto podpisa3 z.ofiarodawc- deklaracj! na udost!pnianie 
utworu na licencji Creative Commons, która pozwoli zarówno archiwum jak 
i.u0ytkownikom wykorzystywa3 utwór na zasadzie okre/lonej przez autora.

*+,-./01: Tekst deklaracji wykorzystywany w!Archiwum O#rodka KARTA
Zgadzam si' na udost'pnienie przez Fundacj' O(rodka KARTA 50 fotografii (zgod-
nie z!protoko"em przekazania z!dnia 7.12.2012), do których mam autorskie prawa 
osobiste lub/i maj$tkowe, na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warun-
kach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) umo2liwiaj$cej kopiowanie, rozpowszechnianie, 
odtwarzanie i!wykonywanie utworu, tworzenie utworów zale2nych, u2ytkowanie 
utworów w!sposób komercyjny.

Wi!cej wzorów umów znajduje si! na stronie Koalicji Otwartej Edukacji:
http://koed.org.pl/wzory-umow/
Przy publikowaniu utworów na licencji CC, nale0y w.opisie wyra2nie oznaczy3 
rodzaj licencji wed,ug instrukcji zamieszczonej na stronie Creative Commons:
http://creativecommons.org/choose
Prawid,owe oznaczenie licencji przekierowuje u0ytkownika do:
 » przyst!pnego podsumowania, które skrótowo przedstawia warunki 

licencji,
 » tekstu prawnego z.pe,nymi postanowieniami licencji,
 » kodu xhtml, który jest czytelny dla komputerów.

/. DOMENA PUBLICZNA
Utwory z.domeny publicznej mo0na wykorzystywa3 swobodnie na wszyst-
kich polach eksploatacji. 
Do domeny publicznej nale0-:
 » utwory wy,-czone przez ustaw! z.ochrony prawnoautorskiej: dokumenty 

i.materia,y urz!dowe, proste informacje prasowe;
 » utwory, do których wygas,y autorskie prawa maj-tkowe;
 » niektóre interpretacje zaliczaj- do domeny publicznej równie0 cz!/3 dzie, 

oznaczonych licencj- Creative Commons (tzw. CCG)
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0. UDOST)PNIA- CZY NIE.

 *+,-./01 : „Siew”. Gazeta W"o(cia#ska, nr 46, 1941

Miejsko-Gminny O/rodek Kultury. Biblioteka Publiczna Miasta i.Gminy w.W!gli1cu. Kolekcja Macieja 
Duczmala

 

Czasopismo to materia, przeznaczony do szerokiego rozpowszechniania: nie 
jest to dokument o.charakterze prywatnym.– nie musimy wi!c rozstrzyga3 
kwestii zwi-zanych z.prawem do ochrony wizerunku, ochron- danych oso-
bowych itp. Materia, ten by, ju0 publikowany, dlatego jedyne pytanie jakie 
musimy sobie zada3 to: kiedy powsta,. Do publikacji wydanych ponad 70 lat 
temu wygas,y autorskie prawa maj-tkowe i.s- one zaliczane do tzw. domeny 
publicznej. Poniewa0 „Siew” opublikowano w.1941 roku, z.pocz-tkiem roku 
2012 mo0emy ten materia, upublicznia3.
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 *+,-./01: Fotografia grupowa Ochotniczej Stra2y Po2arnej w!Proszowicach, 1909 
rok. Fotograf!nieznany

Miejska Biblioteka Publiczna w.Proszowicach, sygn. CATL 13 A/7.1.2

 

W.przypadku zdj!3 musimy zada3 sobie pytanie o.prawo do ochrony wize-
runku, ochron! dóbr osobistych oraz osob! autora. Zdj!cie nie przedstawia 
scen drastycznych, nie ukazuje uwiecznionych na nim osób w.kompromitu-
j-cym /wietle. W.zwi-zku z.tym, 0e zdj!cie datuje si! na 1909 rok, mo0emy 
z.du0- doz- prawdopodobie1stwa stwierdzi3, 0e osoby na nim przedstawione 
ju0 nie 0yj-, a.wi!c mo0emy wykorzysta3 ich wizerunek. Drugi argument 
– s- one cz!/ci- wi!kszego zgromadzenia. Skoro autor nie jest znany, jest 
to dzie,o osierocone. Nie wiemy wi!c czy up,yn!,o 70 lat od /mierci autora. 
Spadkobiercy mog- ro/ci3 sobie pretensj! do praw maj-tkowych, cho3 takie 
prawdopodobie1stwo jest raczej ma,e, zw,aszcza je/li zdj!cie wykorzystano 
w.celach niekomercyjnych.
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*+,-./01 : &wiadectwo szkolne Ludwika Jaska z!klasy pierwszej, pierwsze pó"-
rocze, Wadowice, 30 I!1895.

Archiwum O/rodka KARTA, Archiwum Wschodnie, Kolekcja Ludwika Jaska, AW III/604
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@wiadectwo jest dokumentem urz!dowym, co oznacza, 0e nie obejmuje go 
prawo autorskie. S- tam jednak dane osobowe takie jak imi!, nazwisko, data 
urodzenia oraz dane wra0liwe: informacje o.wyznawanej religii i.ocenach 
szkolnych. Osoba, na któr- wystawiono /wiadectwo, urodzi,a si! w.1881 roku. 
Mo0emy mie3 w.zwi-zku z.tym pewno/3, 0e ustawa o.ochronie danych oso-
bowych w.tym przypadku nie obowi-zuje. Pod wzgl!dem prawnym nie ma 
wi!c w-tpliwo/ci co do udost!pniania materia,u. Nale0y jeszcze zada3 sobie 
pytanie, czy rodzina osoby, której dotyczy dokument, mog,aby mie3 pretensje 
o.umieszczenie tego typu dokumentu w.internecie. Czy zawiera on dane szcze-
gólnie chronione: informacje /ci/le prywatne, drastyczne, kompromituj-ce?
Oczywi/cie, je/li ofiarodawc- jest rodzina osoby, której wystawiono /wiadec-
two, wtedy to ona przy przekazywaniu daru podejmuje decyzj! o.mo0liwych 
formach udost!pniania. 
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Archiwum 
spo,eczne 
w.internecie
=#%?)(  4)+">47")

Nie da si! dzi/ my/le3 o.archiwistyce spo,ecznej bez perspektywy internetu. 
Nie oznacza to oczywi/cie, 0e wszystkie zbiory gromadzone w.ramach od-
dolnych i.cz!sto nieformalnych inicjatyw musz- by3 udost!pniane online. 
Nie zawsze jest to przecie0 mo0liwe cho3by ze wzgl!dów prawnych (prawo 
autorskie, ochrona wizerunku), etycznych, finansowych czy organizacyjnych. 
Buduj-c lub prowadz-c ju0 archiwum spo,eczne mo0na skutecznie wykorzy-
sta3 internet do wsparcia swojej archiwistycznej dzia,alno/ci – stworzenie 
archiwum cyfrowego udost!pniaj-cego skany jest optymalnym, ale na pewno 
nie koniecznym jej rozwini!ciem.

W.idei archiwum spo,ecznego zapisana jest jego otwarto/3. Zbiory groma-
dzone s- w.nim nie tylko ze wzgl!du na ich immanentn- warto/3, ale tak0e 
ze wzgl!du na ich spo,eczne znaczenie. A.je/li tak, archiwum spo,eczne musi 
by3 publiczne, dzia,a3 jawnie i.oficjalnie oraz by3 odpowiednio widoczne. Dzi/ 
nie da si! tego osi-gn-3 bez internetu.

". FORMY OBECNO!CI ARCHIWUM 
SPO,ECZNEGO W'INTERNECIE
Zaprezentowane poni0ej propozycje form obecno/ci archiwum spo,ecznego 
w.internecie czyta3 mo0na jako kolejne etapy ewolucji jego otwarto/ci – od 
podstawowej strony informacyjnej a0 po serwis udost!pniaj-cy skany gro-
madzonych w.archiwum zbiorów.

1.1 Strona internetowa archiwum spo"ecznego
Niewielkim nak,adem pracy stworzy3 mo0na prost- stron! internetow-, na 
której znajd- si! podstawowe informacje o.archiwum. Zwi!kszy ona zasi!g 
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oddzia,ywania archiwum i.u,atwi dotarcie do niego osobom zainteresowa-
nym. Warto zadba3, aby tre/ci na stronie archiwum by,y mo0liwie pe,ne 
i.zawsze aktualne.

Na stronie znale() si# powinny m.in.:
 » dobrze widoczne dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres email); 
 » charakterystyka gromadzonych zbiorów; 
 » zasady udost!pniania zbiorów (od kwestii zwi-zanych z.mo0liwo/ci- wy-

konywania kopii po informacje o.godzinach otwarcia archiwum); 
 » elementy uwiarygadniaj-ce archiwum (mo0e to by3 informacja o.afiliacji 

– instytucji czy grupie inicjatywnej, przy której budowane jest archiwum 
spo,eczne, o.partnerach merytorycznych czy finansowaniu z.publicznych 
grantów). 

Dobr- praktyk- jest przygotowanie zbioru najcz!/ciej zadawanych pyta1 
(Frequently Asked Questions, FAQ), w.których wprost przekaza3 mo0na najwa0-
niejsze informacje dotycz-ce archiwum i.zbiorów, np.: Czy mog! przekaza3 
archiwum swoje zbiory? Czy do korzystania ze zbiorów potrzebne s- jakie/ 
dokumenty? Jakie s- zasady kopiowania dokumentów? 

Przemy/lana i.pe,na tre/3 strony informacyjnej serwisu internetowego 
archiwum ma kluczowe znaczenie, cho3 i.strony wizualnej nie nale0y zanie-
dbywa3. Nagromadzenie grafiki czy umieszczenie na stronie d,ugo wczytu-
j-cych si! animacji utrudnia3 b!dzie korzystanie z.informacji na niej publi-
kowanych. Organizacja W3C, definiuj-ca podstawowe standardy internetowe, 
wypracowa,a Wytyczne dotycz$ce dost'pno(ci tre(ci internetowych (Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0), w/ród których znalaz,y si! m.in. zalecenia do-
tycz-ce mo0liwo/ci odczytania publikowanych na stronie informacji przez 
osoby niepe,nosprawne, przejrzysto/ci i.intuicyjno/ci nawigacji czy zgodno/ci 
strony z.przegl-darkami. Specyfika archiwów spo,ecznych powoduje, 0e ko-
rzysta z.nich wiele osób starszych, które mog- mie3 problemy z.przegl-da-
niem stron wype,nionych grafik- i.animacjami czy czytaniem tekstu o.zbyt 
ma,ych czcionkach i.s,abym kontra/cie. Zasady te obowi-zywa3 powinny na 
ka0dym etapie rozwoju serwisu internetowego archiwum – od prostej strony 
informacyjnej a0 po repozytorium cyfrowe udost!pniaj-ce skany.

W.przypadku archiwów spo,ecznych tworzonych przy du0ych organiza-
cjach pozarz-dowych kwestie techniczne tworzenia strony informacyjnej 
mog- by3 powierzone odpowiedniemu pracownikowi czy nawet firmie two-
rz-cej strony WWW, jednak ma,e inicjatywy archiwalne, budowane oddolnie 
przez wolontariuszy, musz- radzi3 sobie same. Na szcz!/cie dzi/ stworzenie 
nawet rozbudowanego serwisu internetowego nie jest problemem tak0e dla 
tych, którzy nie potrafi- programowa3. Skorzysta3 z.gotowych, darmowych 
i.otwartych rozwi-za1 mo0na nie tylko w.celu zbudowania prostej, statycz-
nej strony, ale nawet archiwum cyfrowego, które publikowa3 b!dzie cyfrowe 
wersje gromadzonych zbiorów.
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Idea wolnego i.otwartego oprogramowania polega (w du0ym skrócie) na 
udost!pnianiu skryptów (np. systemu zarz-dzania tre/ci- strony) na takich 
zasadach, aby u0ytkownik móg, je swobodnie stosowa3, kopiowa3, rozpo-
wszechnia3 (a nawet sprzedawa3). Wi!kszo/3 oprogramowania tego typu 
udost!pniana jest za darmo, a.legalno/c korzystania z.niego gwarantuj- od-
powiednie publiczne licencje. Dzi!ki temu takie rozwi-zania w.bezpieczny 
sposób stosowa3 mo0na w.instytucjach (np. organizacjach pozarz-dowych) 
czy nieformalnych grupach inicjatywnych. Do stworzenia strony archiwum 
wykorzysta3 mo0na darmowe skrypty systemów zarz-dzania tre/ci- (Content 
Management System, CMS) umo0liwiaj-ce ,atwe publikowanie artyku,ów, ak-
tualno/ci, galerii z.materia,ami wizualnymi itp. Na pewno poleci3 mo0na dwa 
najpopularniejsze rozwi-zania: Wordpress i.Drupal – s- one w.pe,ni spolsz-
czone, posiadaj- odpowiednio obszern- dokumentacj! i.wsparcie techniczne 
ze strony spo,eczno/ci koderów oraz oferuj- mo0liwo/3 skorzystania z.wielu 
gotowych szablonów wygl-du strony.

1.2 Katalog online archiwum spo"ecznego
Je/li archiwum spo,eczne ma ju0 opracowany katalog czy inwentarz zbiorów 
(co jednak nie jest regu,-), warto postara3 si! o.jego udost!pnienie online. Nie 
musi oznacza3 to wielkich inwestycji w.rozbudow! strony – najprostszym 
rozwi-zaniem b!dzie opublikowanie spisu w.przeszukiwalnym dokumencie 
tekstowym, arkuszu Excela czy pliku PDF. Dzi!ki temu u0ytkownik b!dzie 
mia, mo0liwo/3 zorientowania si! w.gromadzonych przez archiwum zasobach.

Rekomendacje. W.zaplanowaniu bardziej rozbudowanego katalogu, który 
mo0na by przegl-da3 bezpo/rednio z.poziomu strony WWW pomóc mog- 
rekomendacje wikipedystów dla wspó,pracuj-cych z.nimi instytucji z.sektora 
GLAM – galerii, bibliotek, archiwów i.muzeów (Galleries, Libraries, Archives, 
Museums, GLAM). Dost!pne na stronie http://meta.wikimedia.org/wiki/
GLAM-WIKI_Recommendations#Requests_to_GLAM_2 zalecenia zwi!kszaj- 
u0yteczno/3 katalogu i.u,atwiaj- korzystanie z.niego: przeszukiwanie czy 
tworzenie odwo,a1 (linków) do konkretnych pozycji. Przydaje si! to bardzo 
np. przy gromadzeniu bibliografii w.internecie. Rekomendacje wikipedystów 
dotycz- m.in.: publikowanie poszczególnych pozycji z.katalogu na osobnych 
stronach o.czytelnym adresie (jedna pozycja posiada jeden osobny adres URL, 
który w.razie potrzeby umie/ci3 mo0na np. w.zestawieniu bibliograficznym 
w.tek/cie pracy naukowej). Oczywi/cie tego typu katalog nie powinien by3 
tworzony r!cznie – w.przypadku kilku tysi!cy pozycji by,oby to zupe,nie 
nieracjonalne. Na szcz!/cie mo0na to zrobi3 prawie automatycznie, korzy-
staj-c z.popularnych systemów CMS. Wikipedy/ci zalecaj- tak0e czytelne 
udost!pnianie wszystkich metadanych opisuj-cych dokumenty przechowy-
wane w.archiwum.
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Indeksowanie przez wyszukiwarki. Wa0ne jest, aby katalog móg, by3 pra-
wid,owo i.efektywnie indeksowany przez wyszukiwarki takie jak np. Google. 
To w,a/nie z.nich strona archiwum b!dzie mia,a potencjalnie najwi!cej wej/3. 
Nale0y zadba3, aby w.kodzie ka0dej pojedynczej strony opisuj-cej pojedynczy 
obiekt archiwalny (dokument, zdj!cie, nagranie relacji /wiadka historii itp.) 
pojawi,y si! odpowiednie metadane (zw,aszcza pole title i.description, defi-
niuj-ce jakie informacje pojawia3 si! b!d- w.wynikach wyszukiwania) oraz 
zapis zezwalaj-cy robotom wyszukiwarek na indeksowanie stron. Informacj! 
o.tym, jak to zrobi3, znale23 mo0na na wielu dost!pnych w.internecie kursach 
tworzenia stron WWW.

1.3 Internetowe repozytorium archiwalne
Archiwum spo,eczne mo0e wykorzysta3 internet nie tylko do podstawowego 
informowania o.swojej dzia,alno/ci i.swoich zbiorach (strona informacyjna, 
katalog), ale tak0e udost!pnia3 publicznie online swoje zbiory w.formie od-
powiednio przygotowanych skanów. 

Jako&) skanów. Wspomniane wcze/niej zalecenia Wikipedystów dla instytucji 
GLAM dotycz- tak0e jako/ci zdigitalizowanych wersji archiwaliów: powinna 
by3 ona na tyle wysoka, aby mo0na je by,o wykorzysta3 do pracy naukowej 
czy zastosowa1 edukacyjnych (dla fotografii to m.in. 1000px d,u0szej kraw!-
dzi przy rozdzielczo/ci 72 DPI). W.bibliotekach, archiwach czy repozytoriach 
cyfrowych stosuje si! jednak rozmaite strategie co do formy technicznej 
udost!pnianych skanów. W.repozytorium Wikipedii (Wikimedia Commons) 
znale23 mo0na cyfrowe reprodukcje w.plikach o.wysokiej jako/ci obok ma-
teria,ów o.jako/ci wy,-cznie pogl-dowej. W.przygotowanym przez Narodowe 
Archiwum Cyfrowe serwisie szukajwarchiwach.pl u0ytkownik ma dost!p 
do skanów o.profesjonalnej jako/ci, dodatkowo skorzysta3 mo0e z.narz!dzi 
u,atwiaj-cych przegl-danie ich tre/ci. W.polskich regionalnych bibliotekach 
cyfrowych zrzeszonych w.Federacji Bibliotek Cyfrowych skany publikowane 
s- g,ównie w.formacie djvu, który gwarantuje niewielk- obj!to/3 pliku przy 
zachowaniu jako/ci pozwalaj-cej na podstawowe odczytanie tre/ci – ze wzgl!-
du na wysoki stopie1 kompresji nie nadaj- si! one ju0 jednak np. do druku.

Wybór jako/ci skanów publikowanych online jest wypadkow- wielu 
czynników, pocz-wszy od wielko/ci kolekcji przez mo0liwo/ci hostingowe, 
wydajno/3 skryptu zarz-dzaj-cego wy/wietlaniem zbiorów a0 po polityk! 
archiwum, która mo0e ogranicza3 dost!pno/3 do dobrej jako/ci plików ze 
wzgl!du np. na prawa autorskie czy ch!3 zachowania kontroli nad rozpo-
wszechnianiem zbiorów. Trudno tutaj mówi3 o.najlepszych rozwi-zaniach 
– zawsze zale0- one od sytuacji archiwum czy charakteru zbiorów. Na pewno 
jednak spo,ecznie korzystne jest jak najszersze udost!pnianie zbiorów w.jak 
najlepszej jako/ci skanach, szczególnie, je/li przeszkod- nie s- prawa autorskie 
(czyli w.przypadku dokumentów z.domeny publicznej). Takie podej/cie cechu-
je instytucje archiwalne i.biblioteki wspó,pracuj-ce w.ramach GLAM-Wiki. 
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Rozwi-zaniem najbardziej optymalnym z.perspektywy u0ytkowników ar-
chiwów, jednak równocze/nie najbardziej pracoch,onnym i.skomplikowanym 
z.perspektywy samego archiwum, jest udost!pnianie oprócz skanów doku-
mentów tak0e ich transkrypcji. Takie rozwi-zanie pozwala ,atwiej przeszu-
kiwa3 zbiory archiwum pod wzgl!dem wybranych tre/ci. U0ytkownicy mog- 
wykorzysta3 nie tylko standardowy opis zbudowany za pomoc- metadanych 
(informuj-cych np. o.dacie wytworzenia dokumentu czy charakteryzuj-cych 
jego tre/3), ale tak0e odpowiednio przepisane do formatu tekstowego tre/ci 
dokumentów czy nawet relacji historii mówionej. Przyk,adem archiwum udo-
st!pniaj-cego zbiory w.ten sposób jest brytyjski projekt London Lives (http://
www.londonlives.org/). U0ytkownicy tego archiwum cyfrowego, gromadz-ce-
go 2ród,a do historii kryminalnej dawnego Londynu, maj- do dyspozycji nie 
tylko skany, ale tak0e przeszukiwaln- pe,notekstowo baz! danych z.pe,n- 
transkrypcj-. W.tym przypadku nie polega ona na prostym sczytaniu i.prze-
pisaniu tre/ci dokumentu. Jest ona opisana za pomoc- odpowiednich tagów 
semantycznych, pozwalaj-cych m.in. na oznaczenie przekre/le1, b,!dów czy 
udost!pnienie informacji o.wzmiankowanych w.dokumentach postaciach. 
W.przypadku tworzonych oddolnie archiwów spo,ecznych prost- wersj! tek-
stow- przygotowa3 mo0na za pomoc- standardowego oprogramowania OCR, 
które jednak najbardziej efektywnie odczytuje pismo maszynowe. Niezb!dna 
jest tak0e korekta uzyskanego w.ten sposób zapisu.

Dost#pno&). Sposobem ograniczenia dost!pno/ci publikowanych online ska-
nów s- znaki wodne. Powszechnie stosuj- je biblioteki czy archiwa, które 
w.taki sposób chc- potwierdzi3 swoje prawo do zarz-dzania udost!pnianymi 
zbiorami. Znaki wodne utrudniaj- korzystanie ze skanów (cz!sto dodawane 
s- automatycznie i.moga zas,ania3 du0y fragment tre/ci), a.ich stosowanie 
nie zawsze jest uprawomocnione (jak w.przypadku dokumentów z.domeny 
publicznej).

Nale0y wystrzega3 si! wszystkich rozwi-za1 pozwalaj-cych pozornie 
zabezpieczy3 publikowany online skan przed pobraniem na dysk twardy 
komputera. Blokowanie menu kontekstowego myszy czy wy/wietlanie do-
kumentów za pomoc- animacji flashowych utrudnia przegl-danie zbiorów, 
a.na pewno nie jest skutecznym zabezpieczeniem.

Informacja o%zasadach korzystania ze skanów. Wa0nym elementem re-
pozytorium powinna by3 informacja o.zasadach, na jakich mo0na korzysta3 
z.udost!pnianych zbiorów. Pojawi3 tu si! powinien zapis o.prawach autor-
skich (albo ich braku w.przypadku zasobów z.domeny publicznej) oraz dane 
kontaktowe, które pozwol- u0ytkownikowi zg,osi3 konieczno/3 uzupe,nienia 
lub poprawienia opisu dokumentu. Informuj-c o.prawach autorskich nale0y 
wystrzega3 si! zapisów, które mog- wprowadza3 w.b,-d u0ytkowników. Je/li 
udost!pniamy zbiory z.domeny publicznej, s- one w,asno/ci- publiczn- i.in-
formowanie o.tym, 0e mamy do nich wy,-czne prawa jest nieporozumieniem, 
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chyba 0e jako pierwsi publikujemy utwór (patrz artyku,: Udost'pnianie mate-
ria"ów archiwalnych). Informacje o.statusie prawnoautorskim udost!pnianego 
dokumentu archiwalnego i.zasadach jego rozpowszechniania i.wykorzysty-
wania zapisa3 mo0na w.odpowiednich polach metadanych.

Gotowe rozwi$zania. Buduj-c repozytorium cyfrowe dla archiwum spo-
,ecznego skorzysta3 mo0na z.darmowego oprogramowania takiego jak 
CollectiveAccess (http://www.collectiveaccess.org/) czy Omeka (Omeka.org). 
CollectiveAccess sk,ada si! z.dwóch modu,ów – pierwszy odpowiada za we-
wn!trzne katalogowanie zbiorów, drugi – opcjonalny, pozwala publikowa3 
katalog i.skany online. Omeka i.CollectiveAccess wspieraj- najpopularniejsze 
standardy metadanych (w tym popularny w.polskich bibliotekach cyfrowych 
Dublin Core), Omeka dodatkowo pozwala na eksport metadanych opisuj-cych 
zbiory za pomoc- protoko,u OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting) – twórcy CollectiveAccess zapowiadaj- wprowadzenie 
tej funkcji ju0 wkrótce. Pozwala ona pod,-czy3 katalog archiwum spo,ecznego 
do ogólnopolskiej wyszukiwarki Federacji Bibliotek Cyfrowych i.przez ni- 
tak0e do Europeany – biblioteki europejskiej. Integracja z.tymi serwisami 
przebiega jedynie na poziomie metadanych i.nie ma wp,ywu na dzia,anie 
repozytorium archiwum.

*+,-./01 : Wdro$enie darmowego narz(dzia. Katalog archiwum dworu Saari 
(http://saarenkartano.muuritutkimus.fi/index.php/Main_Page), prowadzonego przez 
organizacj' pozarz$dow$ Kone Fundation z!Finlandii, zbudowany jest w!modelu 
wiki. Ka2dy dokument posiada tam w"asn$ podstron', która mo2e by) edytowana 
przez zarejestrowanych u2ytkowników. Dodawanie czy uzupe"nianie informa-
cji o!obiekcie archiwalnym jest bardzo proste, dost'pna jest tak2e wyszukiwarka 
i!system kategorii porz$dkuj$cych katalog. To dobry przyk"ad na skuteczne archi-
walne wdro2enie darmowego narz'dzia (MediaWiki), które obs"ugiwa) mo2na bez 
konieczno(ci znajomo(ci programowania.

Narodowe Archiwum Cyfrowe zbudowa,o system ZoSIA (Zintegrowany System 
Informacji Archiwalnej), który równie0 potencjalnie wykorzysta3 mo0na do 
udost!pniania zbioru archiwum spo,ecznego. Chocia0 system ten przezna-
czony jest przede wszystkim dla archiwów pa1stwowych, korzystaj- z.niego 
tak0e – na zasadach specjalnych umów – organizacje pozarz-dowe (O/rodek 
KARTA, Fundacja Dziedzictwa i.Kultury Ormian Polskich). Skorzystanie z.sys-
temu ZoSIa wymaga przej/cia odpowiednich szkole1 przez przedstawicieli 
archiwum spo,ecznego, jako/3 skanów i.ich opis musz- zosta3 zatwierdzone 
przez administratorów z.NAC.

Metadane. Przy projektowaniu systemu archiwum nale0y wybra3 tak0e 
odpowiedni standard opisu metadanych. Nie jest to sprawa prosta, bo do 
wyboru jest przynajmniej kilka rozmaitych schematów wykorzystywanych 
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ju0 w.wielu instytucjach gromadz-cych zbiory o.charakterze archiwalnym. 
Twórcy archiwum spo,ecznego do dyspozycji maj- standardy archiwalne (np. 
ISAD(G)) i.biblioteczne (np. Dublin Core, powszechnie wykorzystywany do 
opisów zbiorów w.polskich bibliotekach cyfrowych). Cz!sto ju0 wybór systemu 
udost!pniania zbiorów determinuje wybór schematu opisu – np. w.przypadku 
wymienionej wy0ej Omeki publikowane materia,y opisywa3 mo0emy jedynie 
wed,ug schematu Dublin Core. Warto pami!ta3 te0, 0e przygotowuj-c meta-
dane nale0y respektowa3 zasady konstruowania ich tre/ci: korzysta3 z.odpo-
wiednich skrótów, dba3 o.prawid,ow- form! zapisu daty itp. Dokumentacja 
standardów metadanych znale23 mo0na bez trudu w.internecie.

#. PROMOCJA
Chocia0 internet to wa0na przestrze1 informowania o.archiwum spo,ecznym 
i.promowania jego zbiorów, nie mo0na w.planowanej komunikacji ograni-
cza3 si! wy,-cznie do niego. Je0eli archiwum dzia,a w./rodowisku lokalnym 
i.gromadzi zbiory do niego si! odnosz-ce, skuteczniejsze od promocji w.inter-
necie mo0e by3 przygotowanie plakatów, nawi-zanie wspó,pracy z.lokalnymi 
mediami, parafi-, w,adzami samorz-dowymi, bibliotek-. Warto pami!ta3, 
0e nie wszyscy korzystaj- z.internetu i.opieraj-c komunikacj! wy,-cznie na 
tym medium w.istotny sposób ograniczy3 mo0emy jej zasi!g.

Wikipedia. Wa0nym elementem internetowej promocji powinna by3 
Wikipedia, jako najpopularniejsze 2ród,o wiedzy online. W.przypadku 
Wikipedii – ze wzgl!du na encyklopedyczny charakter tego serwisu – 
promocja projektu archiwalnego polega3 mo0e wy,-cznie na uzupe,nia-
niu istniej-cych ju0 hase,, tworzeniu nowych lub przekazywaniu skanów 
do repozytorium Wikimedia Commons. Tego typu wspó,praca podejmuj- 
ju0 du0e archiwa i.biblioteki na ca,ym /wiecie (m.in. ameryka1skie ar-
chiwa narodowe, National Archives and Records Administration – NARA). 
Wikipedy/ci ch!tnie podejmuj- wspó,prac! przy tego typu inicjatywach 
– budowana jest ona jednak zawsze w.relacji mi!dzy instytucj- a.krajo-
w- organizacj- zarz-dzaj-c- lokaln- edycj- Wikipedii. Polskie archiwa spo-
,eczne powinny kontaktowa3 si! ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. 
Jednym z.warunków dzia,ania na Wikipedii – bez wzgl!du na to, czy dzia,a1 
podejmowanych nieformalnie (np. prostej edycji has,a na temat archiwum 
spo,ecznego) czy oficjalnych relacji (umowa ze Stowarzyszeniem Wikimedia 
Polska) – jest udost!pnianie wszelkich materia,ów (informacji i.skanów zbio-
rów) na wolnych licencjach albo wykorzystywanie jedynie tych, b!d-cych 
w.domenie publicznej. Umieszczenie w,asnych zbiorów na Wikipedii pozwoli3 
mo0e na radykalny wzrost ich spo,ecznego zasi!gu, mo0e by3 te0 rozwi-za-
niem podstawowych problemów zwi-zanych z.infrastruktur- udost!pniania 
skanów.

Przed przyst-pieniem do jakichkolwiek dzia,a1 na Wikipedii warto za-
pozna3 si! z.jej podstawowymi celami i.zasadami tworzenia, edytowania 
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i.udost!pniania tre/ci. Jedn- z.takich zasad jest np. encyklopedyczno/3 (no-
tability) – blokuje ona publikowanie hase,, na które nie powinno by3 miejsca 
w.encyklopedii (przyk,adowo biogramów osób prywatnych). Tworz-c has,o 
dotycz-ce naszego archiwum, powinni/my go jak najbardziej uwiarygodni3 
– dobrym sposobem jest zamieszczanie odno/ników do publikacji na jego 
temat (tak0e pozainternetowych).

Media spo"eczno&ciowe. Wa0nym kierunkiem promocji archiwum w.inter-
necie mog- by3 media spo,eczno/ciowe (np. Facebook, Twitter, Google Plus). 
Skuteczne dzia,ania w.tej przestrzeni wymagaj- jednak do/3 du0ego zaan-
ga0owania czasu i./rodków oraz odpowiednich strategii wobec nieustannie 
zmieniaj-cego si! /rodowiska tych serwisów (co jest szczególnie widoczne 
w.przypadku Facebooka). Obecno/3 w.serwisach spo,eczno/ciowych pozwala 
jednak dotrze3 do nowych odbiorców oferty archiwum spo,ecznego i.mo0e 
mie3 du0y potencja, popularyzatorski. Nie zast-pi jednak na pewno dzia,a1 
promocyjnych na poziomie lokalnym.

Istnienie archiwum spo,ecznego warto zasygnalizowa3 instytucjom bli-
skim jego misji, np. regionalnemu archiwum pa1stwowemu, bibliotekom, 
szko,om, lokalnej prasie czy historycznym serwisom i.forom internetowym 
o.zbli0onej tematyce. Warto udost!pni3 podstawowe informacje o.archiwum 
do rozwijanej w.O/rodku KARTA ogólnopolskiej bazie danych tych instytucji 
– www.archiwa.org.

Trudno na kilku stronach cho3by stre/ci3 wszystkie w-tki funkcjonowania 
archiwum spo,ecznego w.internecie. Wiele zale0y przecie0 od charakteru jego 
zbiorów, misji, jak- zdefiniowali dla siebie jego organizatorzy oraz mo0liwo/ci 
finansowych i.organizacyjnych. Inn- perspektyw! internetow- b!d- mia,y 
du0e archiwa spo,eczne powstaj-ce np. przy organizacjach pozarz-dowych, 
inn- niewielkie oddolne i.nieformalne inicjatywy archiwalne. 

Wiedz! i.inspiracje na temat prowadzenia archiwum spo,ecznego w.in-
ternecie znale23 mo0na na stronach portali takich jak: Digitalz.pl – dobra 
cyfrowe w.teorii i.praktyce, Archiwa.net – Naukowy Portal Archiwalny czy 
HistoriaiMedia.org – historia i.dziedzictwo w.kulturze cyfrowej.
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„Archiwistyka spo!eczna” to pierwsza ksi"#ka poruszaj"ca ca!o$ciowo temat oddolnego gro-

madzenia dokumentacji historycznej w Polsce, b%d"ca zarazem zaproszeniem do dyskusji dla 

badaczy i praktyków tej dziedziny. W pierwszej cz%$ci zawiera teksty teoretyczne, opisuj"ce 

miejsce archiwistyki spo!ecznej w polskiej rzeczywisto$ci, perspektywy rozwoju dziedziny, do-

tychczasowe zwi"zane z tym dzia!ania $rodowiska pozarz"dowego, naukowego i pa&stwowej 

s!u#by archiwalnej, problemy zwi"zane z funkcjonowaniem AS-ów. Druga cz%$' ma pomóc 

pracownikom i wolontariuszom archiwów w ich codziennej pracy, a tak#e by' inspiracj" do 

tworzenia AS-ów. Materia!y edukacyjne, stworzone przez pracowników O$rodka KARTA pro-

wadz" przez kolejne etapy powstawania i dzia!alno$ci archiwum spo!ecznego: od pozyski-

wania zbiorów przez udost%pnianie. Traktujemy t% publikacj% jako baz% do dalszych dzia!a& 

edukacyjnych: powsta!e materia!y b%dziemy ulepsza' w latach kolejnych w(toku konsultacji 

ze $rodowiskiem AS. Ksi"#ka opublikowana na licencji Creative Commons BY SA dost%pna 

jest równie# na stronie www.archiwa.org.
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