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Anna Łosowska

ARCHIWA UNIWERSYTECKIE W POLSCE 
NA POCZĄTKU NOWEGO STULECIA

Rozwój sieci szkół wyższych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu
spowodował powstanie rozwiniętej sieci archiwów uczelnianych. Dziś
jest to dość duża liczba placówek przechowujących od kilku do kilku-
nastu kilometrów akt. Z reguły są to cenne źródła do historii edukacji 
i kultury, dlatego wzrosła ranga samych placówek, a problem przygoto-
wania zawodowego zatrudnionego w nich personelu stał się znacznie
ważniejszy niż dawniej. Archiwista uczelniany musi reularnie przejmo-
wać narastającą w coraz większej ilości dokumentację studencką, a także
profesjonalnie opracować i udostępniać pozostałe materiały. Minęły
zatem czasy, kiedy zatrudniano osoby przypadkowe jedynie to to, aby
szybko zapełniać wolne etaty. Stałe powiększanie zasobu pociąga 
za sobą dodatkowe obowiązki wynikające z przechowywania, konser-
wacji, udostępniania dokumentacji oraz wydawania różnego rodzaju 
zaświadczeń, przede wszystkim absolwentom uniwersytetu. Zadaniom
tym sprostać mogą jedynie wykwalifikowani pracownicy, i tacy z reguły
są zatrudnieni w archiwach uniwersyteckich. Świadczą o tym nie tylko
stopnie i tytuły naukowe, ale przede wszystkim efekty ich prac archi-
walnych (opracowane inwentarze) czy też naukowych (artykuły, roz-
prawy, publikacje książkowe)1.  

Podstawowym i ciągle aktualnym zagadnieniem pozostaje miejsce
archiwum w strukturze organizacyjnej uniwersytetu. Formalnie szkoły
wyższe w Polsce mogły tworzyć swoje własne archiwa na podstawie
zarządzenia Rady Ministrów z 19 lutego 1957 roku, natomiast od
15 marca 1958 roku, na mocy specjalnej zgody Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych, uczelnie uzyskały prawo wieczystego prze-
chowywania akt powstałych w wyniku działalności własnej2. W prak-
tyce oznacza to samodzielność archiwów w sferze organizacyjnej w
ramach autonomii danej uczelni. W polskich szkołach wyższych typu

© Łosowska Anna, 2013

1 Kwalifikacje zatrudnionego w archiwach uniwersyteckich personelu, pod kątem po-
siadanych stopni naukowych oraz dorobku naukowego i zawodowego, wyczerpująco
omówiła Teresa Suleja w referacie Etaty archiwistów naukowych, kulturalnych i szkół
wyższych w świetle ankiet, przedstawionym na konferencji naukowej «Archiwista w In-
stytucji Naukowej» w Legnicy 6 września 2006. 
2 Archiwum UMCS (AUMCS), Akta własne, sygn. 2. O wydanie takiej zgody
wnioskował Minister Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 24 lutego 1958 roku. 



uniwersyteckiego większość archiwów to jednostki ogólnouczelniane
usytuowane w pionie rektora bądź odpowiedniego prorektora. 

W ostatnich latach zauważa się zainteresowanie problemami archi-
wów uniwersyteckich, szczególnie ze strony historyków poszukujących
wartościowych źródeł. Ciągle jednak uwaga zawodowych badaczy sku-
pia się najczęściej na rezultatach działalności naukowej archiwów oraz
na problemach udostępniania materiałów archiwalnych. W mniejszym
stopniu interesują się oni innymi zadaniami archiwów. Tymczasem w
działalności tych placówek prace ściśle archiwalne odgrywają najwięk-
szą rolę, chociaż bynajmniej nie wyczerpują zakresu należących do nich
obowiązków. 

Problemami funkcjonowania archiwów uniwersyteckich, ze zrozu-
miałych względów zainteresowani są także dydaktycy kształcący przy-
szłych archiwistów oraz prowadzący badania z zakresu archiwistyki.
Jakkolwiek interesują ich raczej kwestie teoretyczne to występując 
w charakterze użytkowników, mogą formułować postulaty dotyczące
udostępniania dokumentacji archiwalnej. Ich propozycje powinny zostać
poddane ocenie przez archiwistę, który, stosując instrukcje i wskazówki
o charakterze teoretycznym, musi uwzględniać realia, w których żyje 
i pracuje.

Problemami funkcjonowania archiwów uniwersyteckich, ze zrozu-
miałych względów zainteresowani są także badacze prowadzący badania
z zakresu archiwistyki. Wprawdzie przywiązują oni większą wagę 
do kwestii teoretycznych, ale występując w charakterze użytkowników,
mogą formułować postulaty dotyczące kwestii udostępniania dokumen-
tacji archiwalnej. Bliska współpraca archiwistów praktyków i dydakty-
ków posiada ważny wymiar praktyczny, co podkreślał Stanisław
Sierpowski. Postrzegał on archiwa jako zaplecze dla pracowni specja-
listycznych, a kierowników archiwów na stanowiskach szefów tych spe-
cjalizacji3. Wprawdzie taki model kształcenia nie jest realizowany 
w żadnej z polskich uczelni, ale same archiwa zyskały trwałe miejsce
jako instytucje nie tylko przechowujące dokumentację, ale także chro-
niące pamięć o dokonaniach uczelni. 

W Archiwum UMCS jak w soczewce skupiają się wszelkie pro-
blemy polskich archiwów uniwersyteckich. Uniwersytet, istniejący od
roku 1944, jest największą uczelnią w Lublinie, a jego archiwum jako
ogólnouczelniana jednostka organizacyjna funkcjonuje od roku 1992.
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3 Sierpowski S. Kształcenie archiwistów na uniwersytetach polskich // Archiwa polskie
wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich,
Toruń, 2—4 września 1997. S. 44—45. 



Wcześniej archiwum było sekcją administracyjną działającą w ramach
niektórych działów administracji uniwersyteckiej (sekretariatu, działu
ogólnoadministracyjnego, ogólnogospodarczego, kadr). Obecnie wypeł-
nia nie tylko podstawowe zadania archiwum zakładowego Uniwersy-
tetu, ale prowadzi badania naukowe i dydaktyczne oraz szeroką
działalność usługową. Na jego zasób, liczący dziś ponad 4100 mb, skła-
dają się materiały archiwalne wytworzone w toku działania Uczelni oraz
dokumentacja osobowa pracowników (około 13 000 jednostek archi-
walnych) i studentów (około 250 000 jednostek archiwalnych). 
Znaczące uzupełnienie stanowią materiały archiwalne organizacji i sto-
warzyszeń, a także zbiory gromadzone i przekazywane w charakterze
darów przez emerytowanych profesorów UMCS. Jest to nowy obszar
działania archiwów uniwersyteckich, albowiem dotąd rzadko zabezpie-
czano archiwalia niezwiązane bezpośrednio z działalnością szkoły4. 

Posiadany status nakłada na archiwum określone obowiązki, głów-
nie w zakresie opracowania i udostępniania, dlatego duży nacisk kładzie
się na przygotowanie pomocy archiwalnych, głównie inwentarzy i ka-
talogów. Systematycznie tworzy się też elektroniczne bazy danych, które
w dużym stopniu ułatwiają czytelnikom korzystanie z zasobu w pra-
cowni naukowej Archiwum. To informacja archiwalna wydaje się dziś
być najważniejszą sferą pracy danego archiwum. Jakość informacji, 
a więc staranność jej przygotowania, decyduje nie tylko o kompletności
kwerendy archiwalnej, ale przede wszystkim o szybkości dotarcia do
poszukiwanych materiałów. Problem ten sygnalizowano w literaturze5. 

Archiwum wypełnia również obowiązki urzędowe. Dotyczy to 
w głównej mierze szerokiego wachlarza spraw emerytalno-rentowych
byłych pracowników i studentów UMCS, a także potwierdzania stanu
wykształcenia osób podnoszących swoje kwalifikacje lub starających
się o zatrudnienie w centralnych instytucjach krajowych i zagranicz-
nych. Pomimo braku odpowiedniej pracowni, wykonuje się, na życzenie
korzystających, kserokopie, fotokopie i skany dokumentów. 

Działalność dydaktyczno-naukowa obejmuje realizację studenckich
praktyk zawodowych, w tym autorski program indywidualnych staży
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4 W Archiwum UMCS zabezpieczono m in. akta lubelskich Oddziałów: Towarzystwa
Literackiego im. Henryka Sienkiewicza, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Pol-
skiego Towarzystwa Edukacji Plastycznej oraz spuścizny profesorów Marii
Grzędzielskiej, Mieczysława Wieliczki, Józefa Szymańskiego oraz dr. Adama Andrzeja
Witusika.
5 Więcej na ten temat H. Robótka, Jak studia archiwistyczne przygotowują do obsługi
użytkownika // Archiwa i ich użytkownicy. XV Konferencja Naukowa Sekcji Archiwów
Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP, Katowice 21—23 czerwca
2007, pod red. A. Krzemińskiej. Warszawa, 2007. S. 44—47. 



studenckich. Zaproponowany swego czasu jako uzupełnienie praktyk
zawodowych zyskał spore uznanie wśród studentów. W dogodnym dla
obu stron terminie uzgadnia się indywidualnie dla każdego studenta pro-
gram prac. Elastyczny jest także czas trwania takiego stażu. Student
może uzupełnić wiedzę teoretyczną wykonując w archiwum, na zasadzie
wolontariatu, określone prace. Realizacja takiego programu wymaga
przede wszystkim dobrej woli obu stron, bo student rezygnuje z czasu
wolnego na rzecz dodatkowej nauki, a opiekun takiego stażysty musi
poświęcić swój, często dodatkowy czas, na właściwe poprowadzenie
stażysty. Taka forma uzupełnienia wiedzy od kilku lat cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem6.

Prace naukowe i popularno-naukowe pracowników archiwum sku-
piają się wokół dziejów Uniwersytetu i związanych z nim ludzi. W przy-
padku Archiwum UMCS są to publikacje na łamach popularnego
miesięcznika uczelnianego „Wiadomości Uniwersyteckich”, wydaw-
nictw jubileuszowych, a także poszczególne hasła w regionalnych słow-
nikach biograficznych, między innymi w Słowniku biograficznym
miasta Lublina.

Gromadzenie dokumentacji
Do podstawowych zadań archiwów należy przejmowanie akt obu

kategorii archiwalnych z komórek organizacyjnych uczelni. Zapewne
tak będzie i w przyszłości, choć zmianie ulegać będą formy dokumen-
tacji. Charakterystyczną cechą struktury zasobu jest ilościowa dominacja
w nim akt macierzystej uczelni. Dokumentacji innych aktotwórców nie
jest wiele, więc nie zmniejsza ona jednorodności zasobu archiwów uni-
wersyteckich. Taki stan rzeczy rodzi określone konsekwencje. Z jednej
strony archiwiści uniwersyteccy osiągają wysoki stopień specjalizacji,
z drugiej — ich umiejętności z tego powodu są bardzo zawężone. Nie
wszyscy potrafią rozwinąć w sobie chęć pogłębiania wiedzy, ciągle
mając świadomość, że w bieżącej pracy zawodowej nie będzie można
jej wykorzystać. W tej dziedzinie większe możliwości rozwoju zawo-
dowego zapewnia praca w archiwach państwowych bądź kościelnych.

Jednakże coraz częściej archiwa uniwersyteckie wzbogacają swój
zasób poprzez gromadzenie akt wytworzonych lub zebranych przez pra-
cowników naukowych macierzystego uniwersytetu. Postulat ten, zgła-
szany w literaturze naukowej już dość dawno7, jest realizowany 
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6 Łosowska A. Indywidualne staże archiwalne. Analiza pierwszych doświadczeń // Res
Historica. 2009. T. 28. S. 85—90.
7 Janosz-Biskupowa I. Archiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej w latach 1945—1966 //
Archeion. 1968. T. 48. S. 108—109.



w praktyce przez coraz większą liczbę archiwów. Niektóre archiwa
(Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, Uniwersytetu Wrocławskiego), mogą poszczycić się widocznymi
osiągnięciami8. Opracowywanie cennych i ciekawych spuścizn profe-
sorskich stwarza archiwistom szansę poszerzenia zakresu umiejętności
zawodowych, a same materiały chroni przed rozproszeniem i wprowa-
dza do obiegu naukowego, co z kolei przekłada się na utrwalenie wiedzy
o ich twórcy. 

Warto też wspomnieć o materiałach, które coraz częściej trafiają 
do archiwów, a ostatnio budzą spore zainteresowanie badaczy. Są to akta
różnych organizacji studenckich, w tym także kół naukowych. Wpraw-
dzie działalność wymienionych organizacji można poznać z oficjalnych
sprawozdań, składanych władzom uczelni, ale często są źródła jedno-
stronne i czasem niepełne. Dziś nie trzeba już przekonywać studentów,
należących do kół naukowych, że winni przekazywać do macierzystego
archiwum wytworzone przez siebie materiały, łącznie z kronikami, 
fotografiami, plakatami, a nawet korespondencją. 

Archiwa uniwersyteckie mają też pierwsze doświadczenia w przej-
mowaniu dokumentacji na innych nośnikach niż papier. Stanowi to duży
problem, albowiem generalnie w żadnej uczelni nie uregulowano zasad
przyjmowania, przechowywania i udostępniania dokumentacji elektro-
nicznej. Związane z tym z tym problemy przedstawiano w toku obrad
XVI Konferencji Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Nauko-
wych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Kielcach9.

Opracowanie zasobu archiwów szkół wyższych
Podstawową kwestię ustalenia priorytetów w zakresie opracowania

akt własnej uczelni archiwa mają już za sobą. Nie było większych wąt-
pliwości, że pierwszeństwo należy do materiałów najbardziej wartościo-
wych z punktu widzenia badań historycznych. Znalazły się tu dwie
grupy akt szczególnych, mianowicie protokoły posiedzeń ciał kolegial-
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8 Przykładowo można wymienić serię «Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego», w ramach której wydawane są materiały z dziejów Uczelni, obejmujące inwen-
tarze, wykazy studentów, księgi uposażeń i dobrodziejów, varia, U. Perkowska,
Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001. S. 22—23;
Szpalty z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1945—1994 // Studia i Materiały 
z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 6 / pod red. T. Suleji. Wrocław, 2005. 
9 Pokłosiem konferencji są materiały wydane w tomie Dokumentacja nieaktowa w in-
stytucjach nauki i kultury, 25—27 maja 2008, Kielce-Jodłowy Dwór / pod red. 
M. Marcinkowskiej. Kielce 2009. 



nych i roczne sprawozdania z pracy Uczelni. Te pierwsze przynoszą 
z reguły syntetyczny obraz życia instytucji, dostarczają informacji 
o sposobie załatwienia konkretnych spraw, dokumentują stanowiska 
poszczególnych osób wypowiadających się w dyskusji oraz decyzje 
poszczególnych organów kolegialnych, wyrażoną w głosowaniach. 
Bardziej służą badaniu pojedynczych faktów niż szerszych zjawisk, 
ale ich wiarygodność jest wysoka. Natomiast roczne sprawozdania 
z działalności całej uczelni, w tym także sprawozdania poszczególnych
działów, instytutów oraz zakładów, zawierają sumaryczny opis dokonań
uczelni we wszystkich dziedzinach. Ich wartość nie podlega dyskusji. 

Niewątpliwie pierwszeństwo w opracowaniu powinny mieć zespoły
zamknięte. Zazwyczaj tworzą je materiały uczelni będących poprzed-
nikami obecnie działających, ale są obecne także w uniwersytetach
młodszych10. W zasadzie w większości archiwów uniwersyteckich 
te zespoły są już uporządkowane, chociaż tylko niewielka część ich in-
wentarzy została wydana drukiem. Aktualnie coraz częściej są umiesz-
czane na stronach internetowych poszczególnych archiwów, a niektóre
(np. Archiwum UJ, UMK) już znalazły się w ogólnopolskiej bazie
SEZAM. 

Można założyć, że kwestia formy pomocy informacyjnej ułatwia-
jącej poznanie zawartości akt ma dla użytkownika znaczenie drugo-
rzędne. Liczy się szybkość dotarcia do potrzebnych informacji. 
O wyborze metody zawsze powinny decydować względy praktyczne 
i kryterium większej użyteczności. Dlatego to same archiwa winny 
decydować, jaka forma pomocy jest w danym momencie najwłaściwsza
i tak jest w rzeczywistości. 

Ważnym natomiast problemem, z archiwalnego punktu widzenia,
jest strukturalizacja zasobu. Analizując spisy zespołów, zamieszczone
na stronach internetowych niektórych archiwów uniwersyteckich,
można dostrzec niejednolity podział na zespoły. Szczególnie widoczne
jest to w archiwach, w których wydzielono w odrębne zespoły akta po-
szczególnych wydziałów, katedr czy zakładów. Pozostaje to w sprzecz-
ności z polską metodyką archiwalną, według której w skład zespołu
wchodzi dokumentacja aktotwórców odrębnych ustrojowo11. Jakkolwiek
nie ma to większego znaczenia dla badaczy, dla których ważna jest 
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10 W przypadku utworzonego w 1944 roku UMCS są to akta zamkniętych Wydziałów
Rolnego i Weterynaryjnego, Delegata Ministra ds. Młodzieży, Towarzystwa Przyjaciół
Nauk UMCS, AM i AR, Studium Przygotowawczego do Szkół Wyższych, Zarządu
Ośrodków Akademickich.
11 Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A. Archiwistyka. Warszawa, 1989. S. 15; Robótka H.
Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń, 2002. S. 85.



informacja, a nie jej przynależność zespołowa, to warto byłoby podjąć
kroki w celu ujednolicenia tego ważnego obszaru działań. 

Odrębnym zagadnieniem jest opracowywanie akt wytworzonych 
w toku postępowania awansowego kadry naukowo-dydaktycznej. 
Ta część zasobu, chociaż znaczna objętościowo, jest mało skompliko-
wana merytorycznie. Można posłużyć się ogólnie dostępnymi progra-
mami komputerowymi, które zastąpiły przygotowywane wcześniej
kartoteki. W większości archiwów uczelnianych akta przewodów dok-
torskich i habilitacyjnych, a także wniosków profesorskich są opraco-
wywane na bieżąco. Nieco gorzej przedstawia się zagadnienie
opracowania zgromadzonych prac dyplomowych i magisterskich. Brak
jednoznacznych i jednolitych przepisów w tej dziedzinie powoduje, 
że każde archiwum stosuje nie tylko własne metody ich opisu i ewiden-
cji, ale często również różny sposób przechowywania. Podejmowane
próby wypracowania wspólnej drogi, jak dotąd, nie przyniosły spodzie-
wanych rezultatów.

Udostępnianie materiałów archiwalnych
Z kwestią udostępniania materiałów archiwalnych przez archiwa

uniwersyteckie wiąże się problem czasu pracy pracowni naukowej. 
W niektórych archiwach jest ona czynna w godzinach urzędowego funk-
cjonowania archiwum lub nieco krócej, w innych zorganizowano jeszcze
dyżury popołudniowe, zwykle jeden lub dwa dni w tygodniu.

Taki a nie inny tryb pracy wynika z umiejscowienia archiwum 
w strukturze Uczelni i statusu zatrudnionego w nim personelu. W więk-
szości przypadków są to etaty administracyjne i czas pracy jest ściśle
określony godzinami. Jednak w większości archiwów, a przynajmniej
w tych, w których istnieje taka potrzeba, dostosowano godziny pracy
pracowni naukowej do potrzeb użytkowników. Co więcej, istnieje moż-
liwość zorganizowania dodatkowego dyżuru w miarę potrzeby, na ży-
czenie osoby zainteresowanej, po uprzednim zgłoszeniu. Jak widać,
archiwa uczelniane, w większym stopniu niż inne instytucje, starają się
ułatwić pracę badaczom.

Ważne miejsce należy też przypisać usługom reprograficznym
takim jak kserowanie, skanowanie, wykonywanie zdjęć w technice cyf-
rowej z możliwością ich przesyłania pocztą elektroniczną. Usługi tego
rodzaju są już standardem w działalności archiwów państwowych
i często są świadczone na rzecz pracowników naukowych przez archiwa
uniwersyteckie. O ile jednak kwestia odpłatności za te usługi jest 
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uregulowana w państwowej służbie archiwalnej i bibliotekach, to 
w przypadku archiwów uniwersyteckich nie jest to już takie oczywiste12.
Uregulowanie tych zagadnień mogłoby nie tylko ułatwić badania, 
ale przede wszystkim przysporzyć archiwum dodatkowych dochodów.
Sprawa na razie pozostaje otwarta. 

Na odrębną uwagę zasługuje tryb udzielania zezwoleń na korzys-
tanie z materiałów archiwalnych, w tym niepublikowanych prac magis-
terskich czy doktorskich. W archiwach uczelnianych sprawy z tym
związane regulują odpowiednie zapisy regulaminów. Z reguły w przy-
padku uzyskania przez użytkownika zainteresowanego korzystaniem 
z tego rodzaju prac zgody ze strony autora pracy lub jej promotora jed-
nostki archiwalne udostępnia się tego samego dnia. Szybka i kompe-
tentna obsługa świadczy o profesjonalizmie archiwistów i korzystnie
wpływa na społeczne postrzeganie archiwum.

Miejsce archiwum w strukturze organizacyjnej szkoły wyższej
Ranga organizacyjna, dokumentacyjna i informacyjna archiwum

wymaga odpowiedniego rozwiązania kwestii jego miejsca w strukturze
organizacyjnej uczelni. Już wspomniano, że dziś większość archiwów
uniwersyteckich znajduje się w pionie rektora i ma charakter jednostek
ogólnouczelnianych. Można przyjąć, że jest to spełnienie zgłaszanych
niegdyś postulatów13. Zakładano, że w takim przypadku praca archi-
walna będzie bezpośrednio oceniana przez samego rektora, bądź jednego
z prorektorów, a nie decydenta niższego szczebla. Dzięki temu kierow-
nik archiwum uzyskiwał regularny kontakt z władzami uczelni, co po-
winno poprawić jego pozycję w strukturze uczelni i ułatwić codzienne
funkcjonowanie. 

W praktyce wygląda to różnie i zależy od indywidualnych osobo-
wości kadry kierującej Uczelnią. Kadencyjność ekipy rektorskiej spra-
wia, że to najwyższe stanowisko obejmują przedstawiciele nauk
ścisłych, którzy wcześniej nigdy nie zetknęli się z archiwum. Często są
to wysoko wyspecjalizowani fachowcy o renomie międzynarodowej nie
doceniający roli dobrze funkcjonującej kancelarii i nie bardzo przeko-
nani co do potrzeby istnienia archiwum. Próba przekonania ich o ko-
nieczności utrzymania komórki archiwalnej wymaga wielu zabiegów 
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12 Cennik opłat za usługi reprograficzne, wprowadzony stosownym zarządzeniem rek-
tora, posiadają nieliczne archiwa. W większości usługi te są świadczone bezpłatnie. 
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1966 //Archeion. 1968. T. 48. S. 108—109; M. Barcik. Miejsce i znaczenie archiwów
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i cierpliwości. Nie bez znaczenia jest tu tradycja, rozmiar zasobu, wresz-
cie dorobek naukowy placówki. Jest to dodatkowa trudność w i tak nie-
łatwej pracy archiwisty uniwersyteckiego. 

W tym kontekście należy rozważyć kwestię relacji archiwum z jed-
nostką uczelni, zajmującą się badaniami z zakresu archiwistyki oraz pro-
wadzącą kształcenie przyszłych archiwistów, czyli zakładami bądź
katedrami archiwistyki, w tych uczelniach, w których one istnieją. Dziś
w wielu przypadkach pracownicy archiwum są zatrudniani w charakte-
rze wykładowców w uczelniach kształcących przyszłych pracowników
dla archiwów różnego szczebla. Dobrze byłoby jednak pogłębić te kon-
takty przez obligatoryjne ich utrzymanie nie tylko między archiwum 
i zakładem, ale też innymi jednostkami uczelni. Takich kontaktów nie
zapewniają działające w wieku uczelniach rady archiwalne, które zbie-
rają się rzadko i przeważnie w konkretnym celu. Rzadko też pracownicy
archiwum podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w seminariach
doktoranckich lub w pracach badawczych Zakładu Archiwistyki. 

Za to częściej niż przed laty archiwum zapewnia pomieszczenia do
zajęć dydaktycznych oraz niezbędny materiał aktowy. Regularnie orga-
nizowane są w trakcie roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym
programowe czy też ponadprogramowe praktyki dla zainteresowanych
studentów archiwistyki, wdrażające do pracy zawodowej. Podobną rolę
odgrywają, wspomniane już, studenckie staże archiwalne, realizowane
od kilku lat, z dobrym skutkiem, przez Archiwum UMCS. 

Właściwe usytuowanie archiwum uniwersyteckiego w strukturze
uczelni upraszcza i ułatwia pracę zarówno referentom w poszczególnych
komórkach, jak też archiwistom. Przy poszanowaniu wzajemnych kom-
petencji łatwiej rozwiązywać pojawiające się problemy. Dziś jest natu-
ralne, że prosi się archiwistę o instruktaż w zakresie prawidłowego
przygotowania akt kwalifikujących się do wieczystego przechowywa-
nia, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kompetentny archiwista potrafi też
podpowiedzieć rozwiązania w zakresie stosowania jednolitego rzeczo-
wego wykazu akt i współpracuje w załatwianiu bieżących spraw byłych
pracowników i studentów. 

Warto może byłoby powrócić do stosowanej niegdyś w Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zasady, że każdy zatrudniany w ad-
ministracji uniwersyteckiej pracownik, odbywał szkolenie z zakresu
klasyfikacji i kwalifikacji akt właśnie w archiwum uczelnianym. Pod-
czas takiego szkolenia może udałoby się przedstawić negatywne skutki
zaniedbania czy niewłaściwego wykonywania czynności kancelaryj-
nych. Aby tak się jednak stało musiałoby dojść do szerszej współpracy
pomiędzy archiwum uniwersyteckim a władzami rektorskimi w obsza-
rze zarządzania dokumentacją szkoły. 

52 Раздел (Sekcja) I. Архив как хранилище знаний о прошлом



Rola archiwum w zarządzaniu dokumentacją uczelni

Problem udziału archiwum w proces powstawania i zarządzania po-
wstającą na uczelniach dokumentacją nie jest zagadnieniem nowym.
Prezentowane stanowiska są różne. Niektórzy uznają, że archiwa po-
winny sterować pracą kancelaryjną, opracowywać normatywy (instruk-
cję kancelaryjną i wykaz akt), inicjować zmiany systemu kancelaryjnego
a także kontrolować jego stosowanie14. Mniej radykalne stanowisko pre-
zentuje, że do zadań archiwów należy opracowywanie normatywów
oraz pomoc instruktażowa ułatwiająca wprowadzenie ich w życie, ale
bez stałego nadzoru i związanych z tym obowiązków15. 

Jest to widoczny postęp, albowiem jeszcze nie tak dawno uważano,
że działania w tej dziedzinie powinny sprowadzać się do opiniowania
normatywów kancelaryjnych bez udziału w procesie ich opracowania
oraz doraźnych interwencji w przypadkach wyraźnego ignorowania obo-
wiązujących przepisów16.

Z teoretycznego punktu widzenia słuszne wydaje się pojmowanie
zarządzania dokumentacją jak najszerzej i przygotowywanie archiwów
do podejmowania nowych zadań związanych z pełną kontrolą procesu
aktotwórczego. Wtedy archiwum mogłoby mieć rzeczywisty wpływ na
tworzenie dokumentacji i sprawniejsze jej przejmowanie. I archiwa uni-
wersyteckie stopniowo wypełniają tę rolę, wypracowując odpowiednie
rozwiązania organizacyjne, ale nie wydaje się słuszne, aby przejmowały
pełną odpowiedzialność za organizację pracy biurowej. Naturalnie nie-
zbędny jest udział w konsultowaniu normatywów kancelaryjnych oraz
sygnalizowanie wszelkich nieprawidłowości, ale archiwa uniwersytec-
kie, działając w aktualnej przestrzeni prawnej, nie mają stosownych in-
strumentów, aby wpływać na organizację pracy kancelaryjnej17.
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14 Degen R. Archiwum uniwersytetu - rola i zadania w zarządzaniu dokumentacją szkoły
wyższej // Archiwista Polski. 2002. R. 7. № 4. S. 25—32.
15 Niziołek M. Zarządzanie dokumentacją w świetle przepisów obowiązujących 
w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie // Archiwista
Polski. 2002. R. 7. № 4. S. 33—42.
16 Żeleńska-Chełkowska A. Rola i zadania archiwów szkół wyższych // Archiwista. 1966.
№ 1. S. 14—15.
17 Dobrym przykładem jest tu UMCS. Archiwum samodzielnie przygotowało nor-
matywy kancelaryjno-archiwalne, zatwierdzone przez archiwum państwowe i wprowad-
zone w życie stosowanym zarządzeniem rektora. Niestety, tylko niektóre komórki
organizacyjne stosują je w pracy bieżącej, a archiwum nie ma na możliwości zobligo-
wania pozostałych do respektowania istniejących przepisów. 



Zakres prac naukowych archiwum
Wśród archiwalnych placówek uniwersyteckich szerokim zakresem

prac naukowych wyróżnia się archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, dysponujące zasobem o wielkim znaczeniu historycznym,
łącznie z dokumentacją pochodzącą z okresu średniowiecza, oraz
zatrudniające stosunkowo liczny personel. Posiada też największy 
dorobek naukowy w postaci drukowanych publikacji materiałów archi-
walnych, inwentarzy, monografii i artykułów dotyczących problematyki
związanej z dziejami uczelni i jego archiwum18. Ranga naukowa innych
archiwów uniwersyteckich nie jest tak znacząca, chociaż w ostatnich la-
tach coraz częściej archiwiści są zapraszani do współpracy przy bada-
niach związanych z dziejami macierzystej uczelni bądź historią miasta,
w której ona funkcjonuje19.

Wydaje się, że jakkolwiek kierunek ten jest słuszny, to realizacja
długo jeszcze będzie trudna. W bieżącej pracy archiwalnej cele naukowe
muszą z konieczności schodzić na plan dalszy, albowiem szczupła 
obsada i codzienne obowiązki bardzo przeszkadzają archiwistom uni-
wersyteckim w udziale w poważniejszych badaniach naukowych. Samo
usytuowanie archiwów w strukturze uczelni, brak stosownych uregulo-
wań w zakresie umożliwienia prowadzenia badań (kwerendy naukowe,
możliwości wyjazdów, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach),
wreszcie zastraszająco niskie uposażenia, hamują realizację ambicji nau-
kowych. 

Archiwiści uniwerysteccy mogą prowadzić efektywne badania na
polu archiwistyki, ale z reguły nad zagadnieniami bezpośrednio zwią-
zanymi z pracą bieżącą20. Obszarem badawczym, który powinien być
zagospodarowywany przez archiwistów uczelnianych może być proble-
matyka systemu kancelaryjnego uniwersytetu21, oceny wartości nauko-
wej powstającej w nim dokumentacji, w tym akt osobowych, tworzenie
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18 Wystarczy wskazać ambitny plan badań naukowych, obejmujący sześć serii stano-
wiących kompendium informacji o zasobie archiwum. Szerzej na ten temat 
U. Perkowska, zob. przypis 8.
19 Np. pracownicy Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opracowali
monumentalne wydawnictwo. Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika 1945—2004. Materiały do biografii, pod red. S. Kalembki, Toruń 2006. Tom
zawiera 3759 biogramów pracowników naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu. Pra-
cownicy innych archiwów uczelnianych też są widoczni w badaniach regionalnych.  
20 Szerzej o możliwościach i ograniczeniach Cieślak A. Archiwum Uniwersytetu
Jagiellońskiego na tle innych archiwów uniwersytetów europejskich // Archiwista Pol-
ski. 2000. R. 5. № 1. S. 29.
21 Dobrym tego przykładem jest nadal aktualna praca: Duczkowskiej-Moraczewskiej H.
Kancelaria i archiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej. Toruń, 1982.



inwentarzy analitycznych oraz baz danych używanych zarówno 
w uczelni jak i archiwum. Prace studialne nad tymi zagadnieniami
można wprowadzić do archiwalnych planów badawczych i realizować
je oczywiście w miarę możliwości czasowych22. 

Wprawdzie prowadzenie indywidualnych badań przez poszczegól-
nych pracowników należy chyba pozostawić uznaniu pracowników, 
ale w przypadku ich podjęcia dobrze byłoby rezerwować na nie pewną
część służbowego czasu pracy. Włączenie indywidualnych prac badaw-
czych do planu archiwum, i to nawet w przypadku, gdyby nie były zwią-
zane z archiwistyką, mogłoby pobudzić aktywność archiwistów 
i sprzyjać podnoszeniu przez nich kwalifikacji zawodowych. Jednak w
sytuacji, kiedy największa nawet aktywność nie jest doceniana we włas-
nym środowisku naukowym, a podejmowane przedsięwzięcia naukowe
nie znajdują akceptacji przełożonych, trudno liczyć na podniesienie
rangi placówek archiwalnych. 

W ostatnim czasie pojawiło się sporo propozycji o charakterze teo-
retycznym, mających na celu modyfikację zadań archiwów. Jednak 
z perspektywy wielu lat kierowania archiwum uniwersyteckim mogę
stwierdzić, że o randze tej placówki stanowi nie tyle efektowna forma
czy oryginalność pomysłów, ale przede wszystkim użyteczność prak-
tyczna i możliwość ich realizacji. 

Główny problem archiwum uniwersyteckiego polega na jego
umiejscowieniu na styku dwóch obszarów: szkolnictwa wyższego i pań-
stwowej służby archiwalnej. Jak często wymaga to od archiwistów wie-
dzy i umiejętnego postępowania, mogą powiedzieć ci, którzy
niejednokrotnie muszą podejmować decyzję w przypadku wykluczają-
cych się przepisów dwóch, obowiązujących nas ustaw. Takich dylema-
tów pozbawieni są archiwiści archiwów państwowych czy zakładowych.
Nie mniejszym problemem jest wielokrotnie już poruszany status pra-
cowników archiwum uniwersyteckiego i całkowity brak określenia kry-
teriów awansu. Próby wykorzystania w tym celu przepisów
obowiązujących w państwowej służbie archiwalnej rozbijają się o ba-
rierę braku odpowiednich przepisów w obowiązującym prawie o szkol-
nictwie wyższym. 

W przeważającej części archiwów uczelnianych archiwiści zatrud-
niani są na etatach administracyjnych, rzadziej bibliotecznych i muzeal-
nych, tylko sporadycznie — naukowych. Taka rzeczywistość skutecznie
pozbawia chęci pracy naukowej młodszych pracowników, którzy nie
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22 To zagadnienie poruszałam już w artykule: Archiwa uniwersyteckie: zadania i funkcje
a badania naukowe // Archiwa i ich użytkownicy / pod red. A. Krzemińskiej. Warszawa,
2007. S. 63—72.



widzą sensu podnoszenia swoich kwalifikacji za cenę własnego czasu
wolnego, uposażenia kształtującego się na poziomie najniższej płacy
krajowej i bez szans na awans w dającym się przewidzieć przedziale
czasowym23. Odrębnym problemem, też wielokrotnie poruszanym, jest
ilość personelu zatrudnionego w archiwach uniwersyteckich w odnie-
sieniu do wielkości zasobu. Dopóki więc nie rozwiąże się zasygnalizo-
wanych wyżej problemów, dopóty wzrastające wymagania
użytkowników oraz potencjalne możliwości naukowe archiwum uczel-
nianego, będą się rozmijać. 

     
Warunki lokalowe

Szczególna rola archiwum szkoły wyższej oraz jego zadania zwią-
zane z wieczystym przechowywaniem najcenniejszej części zasobu, 
wymagają właściwych warunków lokalowych oraz należytego wyposa-
żenia. Ułatwiają one nie tylko wykonywanie obowiązków archiwalnych
i umożliwiają kontakt licznym petentom, ale wpływają na codzienną
pracę użytkowników, reprezentujących różne kręgi naukowe i środo-
wiska społeczne.

Obecnie dąży się do zapewnienia archiwum nie tylko magazynów
czy lokalu biurowego dla potrzeb zatrudnionego personelu, ale innych
pomieszczeń, w tym także sali wielofunkcyjnej. Na co dzień jest ona
wykorzystywana jako pracownia naukowa, pomieszczenie do opraco-
wania bądź inwentaryzacji przechowywanej dokumentacji, a także jako
miejsce odbywania narad, spotkań czy konferencji. W sali takiej z reguły
prowadzi się zajęcia dydaktyczne zarówno ze studentami, jak również
przyjmuje się grupy wycieczkowe zapoznające się z zasobem archiwum.
Znaczna część archiwów uniwersyteckich takie sale już posiada.

Oczywiście archiwum uniwersyteckie powinno dysponować odpo-
wiednią rezerwą miejsca w magazynach, umożliwiającą rozmieszczenie
dokumentacji, której przejęcie planuje się w przyszłości. Obecnie nie-
rzadko zdarza się, że archiwum nie dysponuje już wolnym miejscem 
w magazynach, co uniemożliwia powiększanie zasobu. Nie trzeba prze-
konywać jak bardzo utrudnia to pracę nie tyle samego archiwum, ale 
innych komórek organizacyjnych, przede wszystkim dziekanatów. 
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23 O dylematach archiwisty uczelnianego Suleja T. Archiwista w szkołach wyższych //
Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie / pod red. J. Porazińskiego i K. Stryjowskiego.
Warszawa, 2008. S. 159—167. Obowiązująca ustawa o szkolnictwie wyższym, 
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Łaborewicz I. Status archiwisty państwowego-w przepisach i obyczaju-luźne
spostrzeżenia // Archiwista Polski. 2012. № 1 (65). S. 47—54. 



Problemem jest również przygotowanie odrębnych pomieszczeń, z moż-
liwością regulacji temperatury i wilgotności, przeznaczonych na prze-
chowywanie dokumentacji nieaktowej (mikrofilmy, kasety, nośniki
elektroniczne)24. 

W wielu archiwach stosuje się też nowoczesne sposoby kontroli
użytkowników z wykorzystaniem kamer, umieszczonych w pracow-
niach naukowych, umożliwiających nie tylko podgląd pracy użytkow-
nika z kilku (zazwyczaj dwóch czy trzech) stron jednocześnie na
monitorze znajdującym się w sąsiednim pomieszczeniu, ale także zapis
obrazu na nośniku elektronicznym. Dzięki temu możliwa jest dyskretna
kontrola na odległość osób korzystających z archiwaliów, przydatna
właśnie w małych archiwach, w których oderwanie któregokolwiek 
ze szczupłego grona pracowników i powierzenie mu nadzoru użytkow-
ników stanowi poważną trudność. Ci ostatni poinformowani o działaniu
systemu będą się liczyć z tym, że każdy ich ruch jest nie tylko obserwo-
wany, ale także rejestrowany, co może stać się koronnym dowodem
ewentualnej kradzieży czy uszkodzenia udostępnianych materiałów 
archiwalnych.

Uwagi końcowe
Z zarysowanego obrazu aktualnego stanu archiwów uczelnianych

wynika, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nastąpiła zasadnicza 
poprawa. Przede wszystkim zaistniały w świadomości swoich społecz-
ności jako komórki potrzebne, stale ułatwiające pracę innych komórek
organizacyjnych. Wykształcony personel zastąpił osoby nie posiadające
fachowego wykształcenia. Na stanowiskach kierowniczych zatrudnione
zostały osoby ze stopniem doktora habilitowanego, doktora lub co naj-
mniej magistra. Realizacja reformy emerytalno-rentowej dowiodła, 
że archiwiści bez problemu poradzili sobie z lawinową ilością spraw 
absolwentów i pracowników Uczelni25. Nastąpiła znacząca poprawa 
lokalowa. Nowe pomieszczenia uzyskały m. in. Archiwa uniwersytetów:
Jagiellońskiego, Warszawskiego, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, UMCS oraz
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magazyny wyposażono
w nowoczesne regały jezdne i systemy wentylacyjne, urządzenia do

A. Łosowska. Archiwa uniwersyteckie w Polsce 57

24 Zróżnicowane warunki niezbędne do bezpiecznego przechowywania dokumentacji
reguluje Polska Norma PN-ISO-11799: Informacja i dokumentacja. Wymagania
dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych. 
25 W 2003 roku Archiwum UMCS wystawiło ponad 10 000 zaświadczeń
potwierdzających studia bądź pracę w Uczelni. W tym czasie jego personel liczył cztery
osoby. W archiwach innych Uczelni było podobnie.  



pomiaru temperatury i wilgotności. Większość Uczelni znowelizowało
bądź przygotowało nowe normatywy kancelaryjno-archiwalne, często
we współpracy z archiwistami. Niektóre archiwa rozważają problem 
digitalizacji zasobu. 

Nowym natomiast wyzwaniem jest problem archiwizacji dokumen-
tacji elektronicznej. Konieczność przygotowania odpowiednich regulacji
organizacyjno-prawnych, pomieszczeń, urządzeń oraz dodatkowego
personelu wielokrotnie sygnalizowana przez archiwistów władzom swo-
ich Uczelni, jak dotąd, pozostaje w sferze planów i bardzo wstępnych
kroków podjętych w nielicznych przypadkach. Nie ulega wątpliwości,
że będzie to jedno z największych wyzwań na najbliższe lata.

Archiwa szkół wyższych wyróżniają się profilem gromadzenia. Jest
on bardziej jednolity niż w archiwach państwowych, ale w ostatnich la-
tach, gromadzą one, obok akt własnej instytucji, zespoły pochodzenia
prywatnego — spuścizny osób związanych z instytucją własną lub po-
krewną. W zakresie opracowania stosują metody uwzględniające spe-
cyfikę profilu gromadzenia. Sprawdzają się tu metody specyficzne dla
zasobu, nie zawsze stosowane w państwowej służbie archiwalnej. Przy-
kładem mogą być wytyczne w zakresie opracowania spuścizn nauko-
wych, wypracowane przez Archiwum PAN26. Archiwa uczelniane są
widoczne w dziedzinie kształtowania zasobu macierzystej instytucji po-
przez uczestnictwo w procesie przygotowywania normatywów kance-
laryjno-archiwalnych. Coraz śmielej wreszcie prowadzą działalność
informacyjną i wydawniczą, współdziałając w edycji materiałów źród-
łowych i opracowaniach monograficznych. Uczestniczą w organizowa-
niu wystaw okolicznościowych i tematycznych, przygotowują prelekcje
i wykłady w różnych środowiskach. Pracownicy archiwów coraz czę-
ściej są zapraszani na konferencje krajowe i międzynarodowe, przez co
popularyzują osiągnięcia swoich macierzystych instytucji. 

Niewątpliwie archiwa polskich szkół wyższych w pełni realizują
zadania nałożone przez ustawodawcę i zasłużyły nie tylko na prawo wie-
czystego przechowywania akt, ale też na rozwiązania systemowe doty-
czące ich personelu. Jest to bowiem kadra z reguły dobrze wykształcona,
systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, ale bez okre-
ślonych kryteriów i większych możliwości awansu zawodowego.
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26 Szerzej o tym Majkowska R. Archiwa naukowe jako przedpole dla historii nauki 
w nowoczesnym społeczeństwie // Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa infor-
macyjnego. T. 1. Toruń, 2002. S. 226—227. 



Анна Лосовска 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ АРХИВЫ В ПОЛЬШЕ 
В НАЧАЛЕ НОВОГО СТОЛЕТИЯ

Развитие в Польше в последнее двадцатилетие сети высших учебных
заведений вызвало появление вузовских архивов. Сегодня это большое 
количество учреждений, хранящих десятки километров актов. Это ценные
источники по истории образования и культуры, что подчеркивает значи-
мость этих архивов. Вузовский архивист должен справиться с нарастаю-
щим объемом студенческой документации, а также профессионально
обработать и обеспечить использование остальных материалов. Посто-
янное увеличение фондов накладывает дополнительные обязательства 
на архивистов хранить, реставрировать, обеспечивать доступ к докумен-
тации, а также готовить различные виды справок, прежде всего для вы-
пускников вуза.

Основным и наиболее актуальным остается организационный вопрос
о месте архива в структуре университета. С 15 марта 1958 г. высшие учеб-
ные заведения получили право вечно хранить документы, созданные 
в процессе деятельности вуза. На практике это означает организационную
самостоятельность вузовских архивов в структуре вуза. В польских уни-
верситетах большинство архивов — это внутриуниверситетские единицы,
подчиненные ректору или одному из проректоров.

Подобный статус ставит перед необходимостью научной обработки
документов и обеспечения доступа к ней, в связи с чем, кроме инвентар-
ных описей и каталогов, создаются электронные базы данных. По запросу
посетителей архив проводит  ксеро- и фотокопирование, сканирование 
документов, а также выполняет другие виды работ. Главным образом это
касается разнообразных запросов бывших работников университета, ко-
торые уже ушли на пенсию (по старости или по инвалидности). Кроме
того, архив готовит справки разного вида и свидетельства об образовании
для тех, кто хочет повысить свою квалификацию или пытается найти ра-
боту в центральных государственных или заграничных учреждениях. 

Архив ведет также дидактическую и научную работу, является пло-
щадкой для проведения студенческих практик и стажировок. Такое на-
правление деятельности типично для большинства польских вузовских
архивов.

Важную роль играет архив в организации документооборота в уни-
верситете. Архивисты помогают разрабатывать и контролировать универ-
ситетские стандарты по делопроизводству, сигнализируют о нарушениях
норм в работе канцелярии. Нередки случаи приема на работу архивистов
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в качестве преподавателей в школах, готовящих кадры для архивов раз-
ного уровня. Архив УМКС уже несколько лет ведет авторскую программу
индивидуальных стажировок для заинтересованных студентов.

Главная проблема вузовского архива — его промежуточное положе-
ние между системой высшего образования и государственным управле-
нием архивами, поскольку каждая из этих сфер имеет властные
полномочия. Подобная ситуация требует от работников вузовских архивов
не только специальных знаний, но и некоторой дипломатии, чтобы при-
нять правильное решение в случае получения исключающих друг друга
предписаний двух управляющих организаций От подобных проблем
ограждены работники государственных архивов или архивов отдельных
заведений. Некоторые недоразумения вызывает также статус вузовского
архивиста и вопросы его продвижения по службе. Попытки воспользо-
ваться для этой цели положениями, обязательными для государственной
архивной службы, не дают положительного эффекта, так как нет соответ-
ствующих положений в законе о системе высшего образования. 

За последние пятьдесят лет многое изменилось. Если раньше персо-
нал архива составляли случайные люди, то теперь их заменили специали-
сты с образованием архивиста. Руководящие должности занимают люди
с ученой степенью доктора, кандидата наук или по крайней мере магистра.
Реализация пенсионной реформы показала, что работники архива легко
справляются с лавинообразным количеством дел бывших студентов и ра-
ботников университета. Некоторые вузовские архивы получили новые по-
мещения, улучшив условия работы. Новые помещения, например,
получили архив Ягеллонского, Вроцлавского и Варшавского университе-
тов, Университета им. Адама Мицкевича в Познани, Люблинского Като-
лического университетов и Университета Марии Кюри-Склодовской 
в Люблине, а также Университета Николая Коперника в Торуни. Помеще-
ния оснащены новыми передвижными полками, вентиляционными систе-
мами, устройствами для измерения температуры и влажности воздуха.
Большинство университетов утвердило новые нормы канцелярско-архив-
ной работы, часто с участием архивистов. Некоторые архивы обдумывают
вопрос оцифровки фондов.
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