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S
kom pli ko wa ne i burz li we dzie je pań stwa pol skie go – roz bio ry i dzia ła nia za bor -

ców oraz woj ny i zmia ny gra nic – mia ły wpływ nie tyl ko na ży cie lu dzi, lecz tak -

że na funk cjo no wa nie wszyst kich urzę dów i in sty tu cji1. Od ci snę ły rów nież

wy raź ne pięt no na lo sach do ku men ta cji przez nie wy twa rza nej i prze cho wy wa nej. Nie

opar ły się te mu ar chi wa i ar chi wa lia2. To w za sa dzie głów ne przy czy ny, któ re spo wo do -

wa ły roz pro sze nie już ukształ to wa nych za so bów ar chi wal nych oraz do ku men ta cji nie -

zar chi wi zo wa nej, prze cho wy wa nej u jej twór ców.

Ce lem ar ty ku łu jest wska za nie pod sta wo wych re la cji mię dzy ist nie ją cym sta nem roz -

pro sze nia pol skiej do ku men ta cji au dio wi zu al nej a funk cjo nu ją cy mi w ar chi wi sty ce za -

sa da mi ar chi wal ny mi od no szą cy mi się do po sza no wa nia ca ło ści ze spo łów (za so bów)

ar chi wal nych oraz (lub) ich związ ku z te ry to rium, na któ rym po wsta ły lub któ re go do ty -

czą. W ty tu le ar ty ku łu wy stę pu ją po ję cia ta kie jak: „roz pro sze nie do ku men ta cji” i „do -

ku men ta cja au dio wi zu al na”, któ re na le ży roz pa try wać w ści słym związ ku z dzie ja mi

Pol ski, oraz po ję cie „za sa dy ar chi wal ne” zwią za ne z roz wo jem teo rii ar chi wal nej. Każ -

de po ję cie zo sta ło ogól nie wy ja śnio ne w ce lu wska za nia kom pli ka cji od no szą cych się

do każ de go z nich od dziel nie, a na kła da ją cych się, je śli chce my uka zać ob raz tyl ko jed -

ne go frag men tu do ku men ta cji. Ar ty kuł ma cha rak ter przy czyn kar ski i nie pre ten du je

do przed sta wie nia kom plet ne go ob ra zu za gad nie nia.

„Roz pro sze nie ar chi wa liów (do ku men ta cji)” to po ję cie nie wy stę pu ją ce w słow ni kach

ar chi wal nych, ale czę sto uży wa ne za rów no w teo rii, jak i prak ty ce ar chi wal nej, któ rej

do ty czy bez po śred nio. Od no si się przede wszyst kim do sta nu, w któ rym ma te ria ły ar chi -

wal ne (zgod nie z za sa da mi ar chi wal ny mi po win ny być prze cho wy wa ne w okre ślo nym

ar chi wum) zo sta ły po dzie lo ne i/lub prze miesz czo ne – za zgo dą lub bez zgo dy wła ści cie li,

w tym przy pad ku – pań stwa pol skie go. Po ję cie „roz pro sze nie” uży wa ne jest naj czę ściej

w sto sun ku do za so bu ar chi wal ne go (na ro do we go, pań stwo we go, jed ne go ar chi wum)

i ze spo łu ar chi wal ne go. Je go prze ci wień stwem jest sca le nie – od po wied nio – za so bu lub
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1 Pro blem ten do tknął rów nież in ne pań stwa te go re jo nu Eu ro py i kwe stie ar chi wal ne też ich do ty -

czą. Zob. m.in. A. Gieysz tor, Uwa gi o suk ce sji hi sto rycz nej w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej i Wschod -
niej [w:] Z dzie jów po li ty ki i dy plo ma cji pol skiej, oprac. zbior. pod przew. Z. Wój ci ka, War sza wa 1994,

s. 13–17.
2 Sze rzej zob. A. Tom czak, Za rys dzie jów ar chi wów pol skich, To ruń 1982. 
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ze spo łu ar chi wal ne go3, któ re re gu lu ją za sa dy ar chi wal ne. Roz pro sze nie do ku men ta cji

wy two rzo nej przez jed ne go twór cę mo że mieć miej sce jesz cze przed jej ar chi wi za cją we

wła ści wym ar chi wum hi sto rycz nym (nie do ty czy jej przej mo wa nia przez ewen tu al nych

suk ce so rów), co np. w dzie jach pań stwa pol skie go wpły nę ło na obec ne roz pro sze nie

narodo we go za so bu ar chi wal ne go i obec ność je go frag men tów w ar chi wach państw

obcych.

Naj waż niej sze za sa dy ar chi wal ne ma ją na ce lu przede wszyst kim po sza no wa nie

odręb no ści i or ga nicz nej struk tu ry ze spo łu ar chi wal ne go oraz po sza no wa nie związ ku

doku men ta cji z te ry to rium, na któ rym po wsta ły i któ re go do ty czą. To „za sa da pro we -

nien cji” i „za sa da per ty nen cji te ry to rial nej”. Sfor mu ło wa no rów nież „za sa dę po sza no -

wa nia hi sto rycz nie na ro słe go za so bu” oraz „za sa dę per ty nen cji funk cjo nal nej”.

Naj star sza, na czel na i na tu ral na jest „za sa da pro we nien cji”, w Pol sce na zy wa na rów -

nież „za sa dą przy na leż no ści ze spo ło wej”4. Za kła da ona za cho wa nie od ręb no ści po szcze -

gól nych ze spo łów ar chi wal nych, ich or ga nicz nie ukształ to wa nej struk tu ry we wnętrz nej

oraz za cho wa nie na tu ral nych związ ków mię dzy do ku men ta cją5. Ter ry Co ok ob ja śnia pro -

we nien cję ja ko kon cept łą czą cy ak ta bądź do ku men ta cję z twór cą (oso bą lub or ga ni za cją),

dzię ki któ re mu ar chi wi ści i ba da cze mo gą zro zu mieć, kto wy two rzył da ny do ku ment, gdzie,

kie dy, jak i dla cze go, oraz ja kie zmia ny za szły w do ku men cie i z ja kich przy czyn6. Pro we -

nien cję ja ko za sa dę po sza no wa nia ze spo łu okre śla się ja ko „ka mień wę giel ny” ar chi wi sty -

ki, ja ko „naj waż niej szą za sa dę” prak ty ki ar chi wal nej, „pod sta wę po rząd ku ar chi wal ne go”7

i ja ko ce chę od róż nia ją cą ar chi wi stów od bi blio te ka rzy z jed nej stro ny, a ba da czy bądź do -

ku men ta li stów – z dru giej, co po twier dzi li uczest ni cy I Sztok holm skiej Kon fe ren cji na te -

mat teo rii ar chi wal nej i za sa dy pro we nien cji, ma ją cej miej sce we wrze śniu 1993 r.8

„Za sa da per ty nen cji te ry to rial nej” jest ro zu mia na dwo ja ko: ja ko za sa da, we dług któ -

rej ak ta urzę dów, in sty tu cji lub osób dzia ła ją cych na pew nym te ry to rium przy na le żą

do tego te ry to rium, wy two rzo ne po za nim przy na le żą o ty le, o ile po wsta ły w try bie wyko -

ny wa nia wła dzy nad tym te ry to rium9, oraz ja ko za sa da po sza no wa nia związ ku ze spo łów

ar chi wal nych z te ry to rium, na któ rym po wsta ły10. Obie de fi ni cje do ty czą dwóch róż nych

obiek tów ar chi wal nych – pierw sza mó wi o ak tach i mo że być in ter pre to wa na sze ro ko,

roz cią ga jąc się na przed po le ar chi wal ne i re gi stra tu ry, dru ga mó wi o ze spo łach ar chi wal -

nych czy je dy nie ak tach zar chi wi zo wa nych prze cho wy wa nych w ar chi wach hi sto rycz -
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3 Zob. J. Jan kow ska, Sca la nie ar chi wa liów, „Ar che ion” 1954, t. XXII, s. 20.
4 O zna cze niu za sa dy pro we nien cji dla ar chi wi sty ki, jej roz wo ju, in ter pre ta cjach i zna cze niu zob.:

B. Ry szew ski, O za sa dzie pro we nien cji w jej stu le cie [w:] Prze ło my w hi sto rii. XVI Po wszech ny Zjazd
Hi sto ry ków Pol skich. Wro cław 15–18 wrze śnia 1999 ro ku. Pa mięt ni ki, t. III, cz. 1, red. K. Ruch nie wicz,

J. Tysz kie wicz, W. Wrze siń ski, To ruń 2001, s. 57–62. Zob. m.in.: J. Pacz kow ski, Za sa da ar chi wal nej
pro we nien cji [w:] Pa mięt nik IV Zjaz du Hi sto ry ków Pol skich w Po zna niu. Re fe ra ty, Lwów 1925, s. 1–6;

C. Bier nat, Za sa da przy na leż no ści ze spo ło wej w uję ciu ar chi wi stów ho len der skich, „Ar che ion” 1962,

t. XXXVII, s. 121–127.
5 Pol ski słow nik ar chi wal ny, red. W. Ma cie jew ska, War sza wa 1974, s. 90.
6 T. Co ok, Pro we nien cja w erze cy fro wej: brze mię prze szło ści czy na dzie ja ar chi wi sty na przy szłość?,

„Ar che ion” 2009–2010, t. CXI, s. 9–10.
7 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar chi wi sty ka, War sza wa 1989, s. 21.
8 The Prin ci ple of Pro ve nan ce: Re port from the First Stoc kholm Con fe ren ce on Ar chi val The ory and

the Prin ci ple of Pro ve nan ce, 2–3 Sep tem ber 1993, red. K. Abu khan fu sa, J. Syd beck, Sztok holm 1994.
9 Pol ski słow nik ar chi wal ny, oprac. A. Ba chul ski, K. Ko nar ski, A. Wolff, War sza wa 1952, s. 21.
10 Pol ski słow nik ar chi wal ny, 1974, s. 89.
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nych. In ter pre ta cja tej dość ogól nie sfor mu ło wa nej za sa dy by ła sze ro ko dys ku to wa na

i ana li zo wa na przez ba da czy11. Pod no szo na by ła m.in. kwe stia przy na leż no ści akt/ze spo -

łów ar chi wal nych do te ry to rium. Pierw sza de fi ni cja mó wi nie tyl ko o przy na leż no ści akt

po wsta łych na da nym te ry to rium, ale i po wsta łych po za nim w związ ku z wła dzą wy ko -

ny wa ną nad da nym te ry to rium. 

„Za sa da po sza no wa nia hi sto rycz nie na ro słe go za so bu” chro ni za so by ar chi wal ne

przed prze miesz cza niem i roz pra sza niem. Jej idea tkwi w opu bli ko wa nej w 1935 r. pra -

cy Ry szar da Prze la skow skie go, któ ry do strzegł ko niecz ność pod ję cia dzia łań w ce lu za -

po bie ga nia prze miesz cza niu za so bu w okre sie mię dzy wo jen nym12. W ro ku 1967 za sa da

ta sta ła się pod sta wą roz miesz cze nia opra co wa ne go za so bu sta ro pol skie go, wy ko na ne go

dzię ki Ko mi sji Rze czo znaw ców NDAP do spraw Mię dzy ar chi wal ne go Sca la nia Akt13.

Współ cze śnie mo że stać się za sa dą, w opar ciu o któ rą moż na usank cjo no wać stan roz -

pro sze nia ze spo łów i za so bów ar chi wal nych ist nie ją cy kil ka dzie siąt lub kil ka set lat.

Za sa dy ar chi wal ne re gu lu ją or ga ni za cję za so bów ar chi wal nych, sta no wią pod sta wę

ca łej dzia łal no ści ar chi wów w za kre sie gro ma dze nia, prze cho wy wa nia, opra co wa nia

i udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych. Mo gą one być rów nież po moc ne przy li kwi -

da cji skut ków roz pro sze nia ar chi wa liów – ze spo łów i za so bów ar chi wal nych.

Od 1983 r. funk cjo nu je w Pol sce po ję cie „na ro do wy za sób ar chi wal ny”, któ re do ty czy

cen ne go, ale roz pro szo ne go, hi sto rycz ne go za so bu14. Wpro wa dze nie te go po ję cia do pew -

ne go stop nia usank cjo no wa ło stan roz pro sze nia ar chi wa liów, w tym au dio wi zu al nych, gdyż

za ma te ria ły ar chi wal ne wcho dzą ce do na ro do we go za so bu ar chi wal ne go uzna no wszyst -

kie, któ re ma ją zna cze nie ja ko źró dło in for ma cji o war to ści hi sto rycz nej na temat dzia łal -

no ści pań stwa pol skie go – bez wzglę du na for mę oraz miej sce prze cho wy wa nia15.

„Po wo dem roz pro sze nia ze spo łu [ar chi wal ne go – W.K.R.] są naj czę ściej suk ce sje,

jeśli nie li czyć roz pro sze nia przy pad ko we go, gra bie ży wo jen nych i in nych lo so wych

zdarzeń” – pi sze Ha li na Ro bót ka16. W dzie jach Pol ski prze miesz cze nie ca ło ści lub frag -

men tów ze spo łów ar chi wal nych lub hi sto rycz nie ukształ to wa nych ko lek cji czę sto na stę -

po wa ło w wy ni ku ofi cjal nej po li ty ki za bor ców i za własz cza nia ar chi wów wy wo żo nych

do wła snych ar chi wów, w czym ce lo wa ła Ro sja. Ko lej ną przy czy ną by ły gra bie że do ko -

ny wa ne w la tach II woj ny świa to wej przez na jeźdź ców – nie miec kie go i so wiec kie go17.

Roz pro sze nie ar chi wa liów by ło rów nież skut kiem de cy zji po li tycz nych po dej mo wa nych
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11 M.in.: A. Tom czak, Ar chi wal na za sa da per ty nen cji te ry to rial nej a roz miesz cze nie za so bu w ar chi -
wach pol skich, „Ar che ion” 1979, t. LXVII, s. 7–25; T. Wa lich now ski, Przy na leż ność te ry to rial na ar chi -
wa liów w sto sun kach mię dzy na ro do wych, War sza wa 1977.

12 Zda niem Ha li ny Ro bót ki R. Prze la skow ski sfor mu ło wał wów czas tę za sa dę ar chi wal ną (R. Prze -

la skow ski, Pro gram prac we wnętrz nych w ar chi wach no wo żyt nych, War sza wa 1935, s. 42). Zob. H. Ro -

bót ka, Opra co wa nie i opis ar chi wa liów, To ruń 2010, s. 247. 
13 H. Ro bót ka, op. cit., s. 247.
14 Por. Usta wa z dnia 14 lip ca 1983 r. o na ro do wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach (DzU, 2011,

nr 123, poz. 698; nr 171, poz. 1016).
15 Ibi dem.
16 H. Ro bót ka, op. cit., s. 83.
17 Pla no wa nie zdo by cia ar chi wa liów prze ciw ni ka od by wa się rów no cze śnie z przy go to wy wa niem

dzia łań zbroj nych przez agre so ra. Ar chi wa lia sta no wią – wśród za byt ków mu ze al nych i bi blio tecz -

nych – szcze gól nie cen ną zdo bycz z uwa gi na za war te w nich in for ma cje. W.K. Ro man, Cen tral ne Ar -
chi wum Woj sko we 1918–1998: tra dy cje, hi sto ria i współ cze sność służ by ar chi wal nej Woj ska Pol skie go,

To ruń 1999, s. 47.
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na fo rum mię dzy na ro do wym w spra wie prze bie gu gra nic pań stwa pol skie go po I i II woj -

nie świa to wej18. Wresz cie był to wy nik de cy zji po dej mo wa nych przez pol skie wła dze

w ce lu uchro nie nia ar chi wa liów przed skut ka mi dzia łań zbroj nych w 1939 r., w wy ni ku

cze go ule ga ły po dzie le niu i roz pro sze niu ze spo ły i za so by ar chi wal ne. Na roz pro sze nie

ar chi wa liów wpły wa ły nie tyl ko dzia ła nia ofi cjal ne, lecz tak że po je dyn czych osób, któ -

re chcia ły je ochro nić i ukry wa ły przed za bor ca mi czy oku pan ta mi (gra bież ca mi)19. Nie -

któ re ar chi wa lia z cza sem tra fi ły do zbio rów pry wat nych.

Jesz cze je den po wód roz pro sze nia pol skie go na ro do we go za so bu ar chi wal ne go to

wy da rze nia po li tycz no -woj sko we okre su II woj ny świa to wej i ich bez po śred ni wpływ

na lo sy Po la ków, któ rzy po za gra ni ca mi kra ju two rzy li pol skie in sty tu cje wy twa rza ją ce

i prze cho wu ją ce do ku men ta cję o róż nym cha rak te rze i w róż nej for mie.

Za rów no w la tach woj ny, jak i po jej za koń cze niu w róż nych oko licz no ściach wie le

pol skich ar chi wa liów tra fi ło le gal nie – ofi cjal nie zo sta ły prze ka za ne lub ku pio ne – do in -

sty tu cji ar chi wal nych in nych państw20. Rów nież po za koń cze niu II woj ny świa to wej ar -

chi wa lia by ły wy wo żo ne przez Po la ków wy jeż dża ją cych na Za chód, le gal nie lub

nie le gal nie21.

Wszyst kie wy mie nio ne zja wi ska mia ły wpływ na jed ną z cech cha rak te ry stycz nych

pol skie go na ro do we go za so bu ar chi wal ne go, któ rą jest wła śnie roz pro sze nie.

Nie moż na po mi nąć fak tu, że wie le z wy mie nio nych wcze śniej ar chi wa liów za li czo -

nych do pol skie go na ro do we go za so bu ar chi wal ne go, głów nie od cza sów II woj ny świa -

to wej prze cho wu ją pol skie (czy też po lo nij ne) in sty tu cje i or ga ni za cje współ cze śnie

sku pio ne w Sta łej Kon fe ren cji Mu ze ów, Ar chi wów i Bi blio tek Pol skich na Za cho dzie22.

Dla te go waż ne jest zde fi nio wa nie po ję cia „po lo ni ca”, któ re naj czę ściej ro zu mia ne są jako

rze czy lub za gad nie nia po wią za ne z Pol ską, Po la ka mi, ja ko pa miąt ki kul tu ry pol skiej:

Wanda Krystyna Roman
R

O
Z

P
R

O
SZ

O
N

E 
D

Z
IE

D
Z

IC
T

W
O

308

18 Z tym zwią za ne jest rów nież od ręb ne za gad nie nie – suk ce sja, czy li dzie dzi cze nie ar chi wa liów,

któ re w za sa dzie po win no być re gu lo wa ne umo wa mi mię dzy na ro do wy mi, w zgo dzie z mię dzy na ro do -

wym pra wem pu blicz nym. Jed nak zda rza ło się czę sto, że nie po dej mo wa no tych spraw w usta le niach

trak ta to wych po za koń cze niu wo jen. Sze rzej zob. m.in. W. Stęp niak, Suk ce sja państw do ty czą ca ar chi -
wa liów, War sza wa 1989.

19 Np. część akt z za so bu Ar chi wum Woj sko we go z lat 1918–1939 (m.in. dot. po wstań ślą skich) ewa -

ku owa no we wrze śniu 1939 r. wraz z per so ne lem do Ru mu nii, gdzie roz dzie lo no je w pacz kach po mię -

dzy ge ne ra łów Woj ska Pol skie go, po nie waż są dzo no, że po zo sta ną oni w obozach in ter no wa nia

i w związ ku z tym do ku men ty bę dą bez piecz niej sze. Jed nak ge ne ra ło wie opu ści li Ru mu nię w róż nym

cza sie i kie run kach, a wraz z ni mi ak ta, któ re im po wie rzo no. Nie któ re z nich dzi siaj są czę ścią za so bu

ar chi wal ne go m.in. In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce. Sze rzej zob. W.K. Ro man, Cen tral ne Archi -
wum Woj sko we…, s. 51–53. Zob. In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go
w Amery ce, oprac. P. Pie trzyk, War sza wa 2011, s. 70–72.

20 Zob. m.in. W. Stęp niak, Ar chi wa lia pol skie w zbio rach państw ob cych [w:] Ar chi wa pol skie wobec
wy zwań XXI wie ku, t. I, red. D. Na łęcz, Ra dom 1997, s. 49–60; B. Wosz czyń ski, Lo sy ar chi wów pol -
skich na by łych zie miach wschod nich RP [w:] Ar chi wa pol skie…, t. I, s. 61–76.

21 Na le żą do nich np. ma te ria ły wy wie zio ne przez Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka, któ re wraz z je go ar -

chi wum tra fi ły do zbio rów In sty tu tu Ho ove ra w Sta nach Zjed no czo nych. Prze cho wu je on rów nież nie -

le gal nie wy wie zio ne w ra mach wal ki po li tycz nej 530 ka set z na gra nia mi Ko mi sji Kra jo wej, kra jo wych

zjaz dów de le ga tów i władz róż nych szcze bli NSZZ „So li dar ność”. W po dob ny spo sób tra fi ła do In sty -

tu tu Ho ove ra spu ści zna Ta de usza Stach ni ka. W. Stęp niak, Ar chi wa lia pol skie w zbio rach In sty tu tu
Hoovera Uni wer sy te tu Stan for da, War sza wa 1997, s. 240, 244.

22 Zob. http://mabpz.org (do stęp 11 X 2012 r.). Por. A. Kroch mal, Pol skie in sty tu cje za gra ni cą: prze -
wod nik po zbio rach ar chi wal nych, War sza wa 2004.
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pi sma, dru ki i książ ki, znaj du ją ce się za gra ni cą bez okre śle nia wła ści cie la. Te go po ję cia

uży wa my nie tyl ko w sto sun ku do ar chi wa liów, ale i in nych frag men tów dzie dzic twa

kultu ral ne go, śla dów ma te rial nych do ty czą cych Pol ski i Po la ków, prze cho wy wa nych po -

za gra ni ca mi kra ju. Wła dy sław Stęp niak uwa ża, że po lo ni ka mi na le ży na zy wać ma te ria -

ły róż nej pro we nien cji – wy two rzo ne przez urzę dy i in sty tu cje państw ob cych do ty czą ce

Pol ski i Po la ków, na to miast od róż niać od nich ar chi wa lia pol skiej pro we nien cji – wy -

two rzo ne przez pol skie urzę dy, in sty tu cje i or ga ni za cje oraz oso by pol skie go po cho dze -

nia, na wet je śli by ły oby wa te la mi państw ob cych – któ re róż ny mi ko le ja mi lo su zna la zły

się w ar chi wach za gra nicz nych23. W sto sun ku do jed nych i dru gich w okre ślo nym za kre -

sie mo gą mieć za sto so wa nie za sa dy ar chi wal ne.

Pod czas IV Po wszech ne go Zjaz du Hi sto ry ków Pol skich w Po zna niu w 1925 r.

przy oma wia niu me tod po rząd ko wa nia i opra co wa nia akt pa dły sło wa o „pol skiej spe cy -

fi ce ar chi wal nej”, czy li roz bi ciu i roz pro sze niu wie lu kan ce la rii na sku tek gwał tow nej

ich ar chi wi za cji24. Jed nak uczest ni cy zjaz du nie prze wi dzie li wy da rzeń II woj ny świa to -

wej i ich wpły wu nie tyl ko na ukształ to wa ne wcze śniej za so by ar chi wal ne.

Roz pro sze nie i za sa dy ar chi wal ne od no szą się do ca ło ści ar chi wa liów pol skich.

Wszyst kie przed sta wio ne wcze śniej po wo dy i dzie je roz pro sze nia ar chi wa liów pol skich

do ty czą w ca łej roz cią gło ści rów nież zbio rów au dio wi zu al nych. Jed nak że w przy pad ku

do ku men ta cji au dio wi zu al nej kwe stia roz pro sze nia roz cią ga się na jesz cze in ne pro ble -

my zwią za ne ze spe cy fi ką jej two rze nia, ar chi wi za cji i prze cho wy wa nia, któ re wy stę pu -

ją nie za leż nie od lo sów hi sto rycz nych pol skie go na ro do we go za so bu ar chi wal ne go. Wie le

róż nych czyn ni ków wpły nę ło na roz pro sze nie do ku men ta cji au dio wi zu al nej.

Do ku men ta cja au dio wi zu al na, zgod nie z de fi ni cją Ro ber ta De ge na, obej mu je zbio ry

do ku men tów utwo rzo ne w ce lu za cho wa nia ob ra zu osób, przed mio tów, zja wisk

lub/i utrwa le nia wy da wa nych przez nie dźwię ków25. Na le żą do niej fo to gra fie, na gra nia

dźwię ko we oraz fil my. W po rów na niu z ak ta mi, do ku men ta mi ma ją cy mi for mę pi sa ną,

naj czę ściej po wsta ją cy mi na pa pie rze, do ku men ta cja au dio wi zu al na ma sto sun ko wo nie -

dłu gą hi sto rię, się ga ją cą pierw szej po ło wy XIX wie ku.

Pierw sze fo to gra fie z woj ny krym skiej (1853–1856) zna la zły się w zbio rach pa ła cu

Buc kin gham, po tem wzbo ga ca ły zbio ry bi blio tek i mu ze ów26 z uwa gi na swo ją atrak cyj -

ność dla wła ści cie la i od bior cy. Z ko lei za in te re so wa nie fo to gra fią przez woj sko spo wo -

do wa ło włą cze nie ich do ar chi wów przy in sty tu cjach woj sko wych lub mu ze ach o tym

pro fi lu. Dla zbio rów au dio wi zu al nych na prze ło mie XIX i XX wie ku za czę to two rzyć

od ręb ne ar chi wa, ale i tak wie le tych ma te ria łów po zo sta wa ło i po zo sta je po za ni mi. Do -

ku men ta cja au dio wi zu al na w ar chi wach two rzy naj czę ściej wy od ręb nio ne za so by: fo to -

gra fii, fil mów i na grań. W ra mach tych za so bów two rzy sa mo dziel ne ze spo ły, jest

in te gral ną czę ścią ze spo łów ak to wych lub – co jest naj czę ściej spo ty ka ne – two rzy zbio ry
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23 Zob. W. Stęp niak, Ar chi wa lia pol skie w zbio rach In sty tu tu Ho ove ra…, s. 7.
24 A. Ste bel ski, Za gad nie nia kan ce la ryj nej i te ry to rial nej przy na leż no ści akt [w:] VIII Po wszech ny

Zjazd Hi sto ry ków Pol skich w Kra ko wie 14–17 wrze śnia 1958 r. Na uki po moc ni cze hi sto rii, red. A. Giey -

sztor, War sza wa 1960, s. 9–28.
25 R. De gen, Do ku men ta cja i jej po dział [w:] Współ cze sna do ku men ta cja urzę do wa, red. H. Ro bót ka,

To ruń 2011, s. 25.
26 Por. H. Kar czo wa, Roz wój form kan ce la ryj nych i współ cze sne ro dza je do ku men tów ar chi wal nych.

Do ku men ta cja wi zu al na i au dial na (fo to gra fie, fil my, na gra nia), To ruń 1979, s. 56.
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(ko lek cje) o róż nej pro we nien cji i te ma ty ce27. Jed nak że z uwa gi na swo ją spe cy fi -

kę – atrak cyj ność dla po sia da czy i bez ter mi no wą przy dat ność dla twór ców – do ku men -

ta cja au dio wi zu al na od po cząt ku stwa rza ła róż ne kom pli ka cje. Czę sto trak to wa no ją

od ręb nie od po wsta ją cej do ku men ta cji ak to wej i nie tra fia ła do zar chi wi zo wa nych ze -

spo łów, któ rych by ła in te gral ną czę ścią.

W Pol sce dość póź no za czę to zwra cać uwa gę na rów no praw ność do ku men ta cji audio -

wi zu al nej z do ku men ta cją pa pie ro wą, któ rej prze cho wy wa nie w ar chi wach hi sto rycz -

nych przyj mo wa no ja ko oczy wi stość. Ma te ria ły au dio wi zu al ne w la tach mię dzy wo jen -

nych znaj do wa ły się w ar chi wach: agen cji pra so wych, wy twór ni i roz gło śni28. Nie za wsze

te, któ re oca la ły w kra ju, po za koń cze niu woj ny tra fi ły do wła ści wych ar chi wów hi sto -

rycz nych. W la tach II woj ny świa to wej po wsta wa ły licz ne fil my i fo to gra fie wy ko ny wa -

ne przez re por te rów, fil mow ców oku pan tów, ale rów nież przez Po la ków re pre zen tu ją -

cych pol skie wła dze woj sko we na Wscho dzie i Za cho dzie29. Wy ni ki ich pra cy w po sta ci

fo to gra fii, fil mów i na grań znaj du ją się przede wszyst kim po za Pol ską: w za so bach in -

sty tu cji (nie tyl ko ar chi wal nych) za gra nicz nych i ośrod ków pol skich. Do in sty tu cji pol -

skich, któ re po sia da ją naj więk sze zbio ry au dio wi zu al ne, na le ży In sty tut Jó ze fa Pił sud -

skie go w Ame ry ce, gdzie zgro ma dzo no po nad 20 000 jed no stek fo to gra fii bę dą cych

da ro wi zna mi in sty tu cji po lo nij nych i osób pry wat nych30, oraz ar chi wum In sty tu tu Pol -

skie go i Mu zeum im. gen. Si kor skie go w Lon dy nie po sia da ją ce po nad 200 000 fo to gra -

fii i od ręb ne Ar chi wum Fil mo we31. Po wyż sza sy tu acja jest ana lo gicz na do tej, w ja kiej

znaj du je się do ku men ta cja ak to wa, ob ra zu je też stan roz pro sze nia pol skie go za so bu au -

dio wi zu al ne go.

Każ da przy czy na i oko licz ność roz pro sze nia ar chi wa liów zro dzi ły okre ślo ne skut ki

praw ne co do moż li wo ści ewen tu al ne go sca le nia. Dla te go mo że my mó wić o re par ty cji,

re sty tu cji, re pa tria cji, re ewa ku acji i re win dy ka cji ar chi wa liów. Ba da nia Da riu sza Ma tel -

skie go po skut ko wa ły upo rząd ko wa niem czyn no ści i ich za kre su od no śnie do re sty tu cji

wszyst kich dóbr kul tu ry do ko ny wa nej na mo cy prze pi sów pra wa mię dzy na ro do we go

bądź umów dwu stron nych. „Re sty tu cja” jest po ję ciem nad rzęd nym i mo że być prze pro -

wa dzo na przez re win dy ka cję, re win dy ka cję wy mien ną, win dy ka cję, re par ty cję, re ewa -

ku ację i re pa tria cję32. Każ dy z wy mie nio nych pro ce sów od by wa się za po ro zu mie niem

stron – pań stwa pol skie go i ak tu al ne go dys po nen ta ar chi wa liów.

Re sty tu cja wy stę pu je w kil ku zna cze niach: ja ko przy wró ce nie pier wot ne go, daw ne -

go sta nu rze czy, od two rze nie cze goś, opie ra jąc się na za cho wa nych re lik tach, ja ko zwrot

rze czy po sia da nej nie praw nie, ale przede wszyst kim ozna cza zwrot bez praw nie za bra ne -
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27 Ko lek cja ar chi wal na, ina czej na zy wa na zbio rem, to do ku men ty zgro ma dzo ne przez urzę dy (in -

sty tu cje lub oso by fi zycz ne) pod okre ślo nym ką tem wi dze nia, ma ją ce w ca ło ści lub w prze wa ża ją cej

czę ści cha rak ter ma te ria łów ar chi wal nych. Pol ski słow nik ar chi wal ny, 1974, s. 91.
28 H. Kar czo wa, op. cit., s. 59.
29 Zob. W. Jew sie wic ki, Pol scy fil mow cy na fron tach II woj ny świa to wej, War sza wa 1972.
30 F. Kwia tek, Ko lek cja fo to gra fii In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce, „Ar chi wi sta Pol ski” 2009,

nr 2, s. 7–25.
31 Zob. http://www.pism.co.uk/ar chi wum_fil mo we.htm (do stęp 13 X 2012 r.).
32 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich w ra to wa niu i re sty tu cji utra co ne go dzie dzic -

twa kul tu ral ne go w XX–XXI wie ku (cz. I – do 1945 r.), „Rocz nik Mu zeum Wsi Ma zo wiec kiej w Sierp -

cu” 2011, nr 2, s. 65, http://ma zow sze.hist.pl/fi les/Rocz nik_Mu zeum_Wsi_Ma zo wiec kiej_w_Sierp cu

(do stęp 11 X 2012 r.).
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go mie nia; przy wró ce nie ter mi nu wy wo łu ją ce go skut ki praw ne33. W przy pad ku ar chi wa -

liów pro ce so wi re sty tu cji pod da ne być win ny wszyst kie za gra bio ne przez za bor ców czy

agre so rów w dzie jach pań stwa pol skie go.

„Re par ty cja” ozna cza ubie ga nie się o uzy ska nie od pi sów, mi kro fil mów lub ho lo gra -

mów ma te ria łów ar chi wal nych sta no wią cych pro dukt dzia łal no ści cen tral nych władz pań -

stwa, od któ re go przej mo wa ne jest te ry to rium. Przy kła dem ta kich dzia łań jest cho ciaż by

Ko lek cja Woj sko wej Ko mi sji Ar chi wal nej zło żo na z kse ro ko pii akt w za sad ni czej czę ści

wy two rzo nych przez wła dze i urzę dy so wiec kie i na le żą cych do za so bów ar chi wów ro -

syj skich, bia ło ru skich, li tew skich i ukra iń skich34. Prze ka zy wa nie ko pii mo że łą czyć się

z usta no wie niem wspól ne go za rzą dza nia ory gi na ła mi, z któ rych zo sta ły one wy ko na ne35.

Naj czę ściej wy stę pu ją cy pod czas ubie ga nia się o utra co ne ar chi wa lia ter min to „re -

win dy ka cja”, któ ry in ter pre to wa ny jest ja ko od zy ska nie dóbr kul tu ry bę dą cych wła sno -

ścią pań stwa ubie ga ją ce go się o nie, a wy wie zio nych w wy ni ku za gra bie nia (np. ko lek cje

ob ra zów, mo net, księ go zbio ry, ar chi wa lia)36. Re win dy ka cja ma te ria łów ar chi wal nych

ozna cza od zy ska nie na pod sta wie umów mię dzy na ro do wych ma te ria łów ar chi wal nych

wy wie zio nych po za gra ni ce pań stwa, co z uwa gi na cen zu rę dość enig ma tycz nie sfor mu -

ło wa no w słow ni ku ar chi wal nym z po ło wy lat sie dem dzie sią tych37. W przy pad ku gdy

obie stro ny by ły w po sia da niu ar chi wa liów do ty czą cych dru giej stro ny, ale wy two rzo -

nych w obec nych gra ni cach tych państw, wów czas mo gły wy mie nić się mi kro fil ma mi

lub in ny mi ko pia mi w po rów ny wal nych ilo ściach lub war to ściach ich wy ko na nia, co sta -

no wi „re win dy ka cję wy mien ną”38.

Z ko lei „win dy ka cja” ma te ria łów ar chi wal nych ozna cza prze ję cie przez jed no pań -

stwo ma te ria łów ar chi wal nych dru gie go pań stwa, do ty czą cych te ry to rium pań stwa przej -

mu ją ce go, w związ ku z wię zią praw no ustro jo wą or ga nów wła dzy dzia ła ją cych

w prze szło ści na przej mo wa nym te ry to rium, a wy wie zio nych (ewa ku owa nych) przez

pań stwo tra cą ce te ry to rium (np. ak ta lan dra tur pru skich, o któ re za bie ga ły po 1919 r. wła -

dze pol skich sta rostw po wia to wych i grodz kich, lub ak ta Se kre ta ria tu Sta nu Księ stwa

War szaw skie go win dy ko wa ne z Dre zna na rzecz Kró le stwa Pol skie go w 1815 r.)39.

Gra bież i wy wóz pol skich ar chi wa liów na naj więk szą ska lę mia ły miej sce w okre sie

za bo rów, przede wszyst kim z uwa gi na po nad stu let ni okres ich trwa nia i po li ty kę za bor -

ców. Roz bio ry, któ re za koń czy ły epo kę zwa ną w dzie jach Rzecz ypo spo li tej sta ro pol ską,

spo wo do wa ły li kwi da cję pań stwa pol skie go oraz zar chi wi zo wa nie akt wy two rzo nych

przez je go or ga na. Wszy scy za bor cy bądź utwo rzy li ar chi wa na zie miach pol skich do ich

prze cho wy wa nia, bądź prze cho wy wa li je we wła snych ar chi wach w mia stach bę dą cych

sto li ca mi lub więk szy mi cen tra mi po li tycz no -ad mi ni stra cyj ny mi – zwłasz cza Ro sja40.
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33 Słow nik wy ra zów ob cych, red. I. Ka miń ska -Szmaj, War sza wa 2001. Sze rzej zob. D. Ma tel ski, Gra -
bież i re sty tu cja pol skich dóbr kul tu ry od cza sów no wo żyt nych do współ cze snych, t. I–II, Kra ków 2006.

34 Zob. W.K. Ro man, Wy ko rzy sta nie Ko lek cji Woj sko wej Ko mi sji Ar chi wal nej w ba da niach na uko -
wych i w dzia łal no ści do ku men tu ją cej lo sy Po la ków w la tach 1939–1958, „Piotr kow skie Ze szy ty Hi sto -

rycz ne” 2002, t. IV, s. 205–213.
35 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 66.
36 Ibi dem.
37 Pol ski słow nik ar chi wal ny, 1974, s. 73.
38 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 66.
39 Pol ski słow nik ar chi wal ny, 1974, s. 87; D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 66.
40 A. Tom czak, Za rys dzie jów…, s. 92.
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Jed no cze śnie po wo ły wa li wła sne in sty tu cje do za rzą dza nia zie mia mi pol ski mi, któ re wy -

twa rza ły ogrom ne – w sto sun ku do po przed niej epo ki – ilo ści do ku men ta cji. Ta do ku -

men ta cja wraz za koń cze niem epo ki roz bio ro wej i wy bu chem I woj ny świa to wej al bo

po zo sta ła w miej scu wy two rze nia, al bo zo sta ła wy wie zio na przez za bor ców (głów nie

Ro sję) do swo ich kra jów. Przez okres dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go trwa ły per trak -

ta cje i ak cja re sty tu cyj no -re win dy ka cyj na ar chi wa liów pro we nien cji pol skiej41. Na to -

miast ar chi wa lia, któ rych twór cą by ło pań stwo ro syj skie, ale zo sta ły wy two rzo ne

na zie miach pol skich za bo ru ro syj skie go, są zwią za ne z ni mi i współ cze śnie prze cho wuje

się je w ar chi wach pol skich i ro syj skich. Zda rza się, że po dzie lo ne są ze spo ły ar chi wal -

ne. W sto sun ku do tej czę ści ar chi wa liów pol skich – moż na ubie gać się o re win dy ka cję

w opar ciu o za sa dę pro we nien cji oraz per ty nen cji te ry to rial nej.

Jed nak za sa da per ty nen cji te ry to rial nej po win na być sto so wa na w roz miesz cze niu za -

so bu ar chi wal ne go je dy nie w mo men cie ar chi wi za cji ze spo łów ar chi wal nych, za tem

sprzecz ne i nie wła ści we jest po wo ły wa nie się na nią dla uza sad nie nia prze miesz cza nia

za so bu już zar chi wi zo wa ne go. Bę dąc w zgo dzie z tą za sa dą, nie moż na jej wy ko rzy sty -

wać do prze miesz cza nia zbio rów ar chi wal nych, któ re zar chi wi zo wa ły się w prze szło ści

za gra ni cą i tam są prze cho wy wa ne. Moż na tu przy wo łać Cze sła wa Bier na ta, któ ry użył

okre śle nia „za sa da nie ogra ni czo nej przy na leż no ści te ry to rial nej”, z któ rej in ter pre ta cją

trud no się zgo dzić, po nie waż – jak pod kre śla An drzej Tom czak – „ze stwier dze nia, że

ak ta do ty czą ce te ry to rium do nie go przy na le żą, nie mo że wy ni kać dy rek ty wa, że po win -

ny być w je go ob rę bie prze cho wy wa ne”42. Po win na za tem dzia łać tu za sa da po sza no wa -

nia hi sto rycz nie ukształ to wa ne go za so bu.

„Re ewa ku acja”, ina czej – „eks tra dy cja”, to np. ubie ga nie się o do bra kul tu ry wy wie -

zio ne z okre ślo ne go te ry to rium w ce lu ich za bez pie cze nia przed znisz cze niem (np. w wy -

ni ku dzia łań wo jen nych)43. Tak ro zu mia na eks tra dy cja mo że do ty czyć ar chi wa liów

wy wo żo nych przez pol skie wła dze cy wil ne i woj sko we we wrze śniu 1939 r. w ce lu ich

ra to wa nia. Do dzi siaj te ma te ria ły sta no wią część za so bów ar chi wów pol skich za gra ni -

cą, np. ar chi wum In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go czy ar chi wum In sty tu tu im. gen. Si kor -

skie go w Lon dy nie. Dzia ła nia re ewa ku acyj ne – czy li po trze bę po wro tu do Pol ski

ewa ku owa nych w 1939 r. ar chi wa liów, któ re pró bo wa no w ten spo sób oca lić, a któ re

obec nie znaj du ją się w zbio rach róż nych pol skich pla có wek ar chi wal no -mu ze al no -bi -

blio tecz nych za gra ni cą – moż na uza sad nić za rów no za sa dą pro we nien cji, jak i per ty nen -

cji te ry to rial nej.
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41 Sze rzej o pro ble mie re win dy ka cji ar chi wa liów pol skich po I i II woj nie świa to wej zob. m.in.:

A. Ry bar ski, Re win dy ka cja i za bez pie cze nie ar chi wa liów w la tach 1945–1947, „Kwar tal nik Hi sto rycz -

ny” 1949, R. 55, s. 34–39; J. Skow ro nek, Mi sja ar chi wi sty i pro ble my re win dy ka cji ar chi wa liów – spe -
cy fi ka Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej XIX i XX w., „Ar che ion” 1995, t. XCIV, s. 7–21; J. Sto ja now ski,

Ro ko wa nia z Niem ca mi w spra wach ar chi wal nych, „Ar che ion” 1927, t. I, s. 93–105; W. Su cho dol ski,

Wy ko na nie art. XI trak ta tu ry skie go w za kre sie ar chi wów pań stwo wych, „Ar che ion” 1927, t. I, s. 66–78;

K. Wró bel -Li po wa, Re win dy ka cja ar chi wa liów pol skich z ZSRR w la tach 1945–1964, Lu blin 1982.
42 A. Tom czak, Ar chi wal na za sa da per ty nen cji te ry to rial nej…, s. 11.
43 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 65. Ofi cjal na de fi ni cja in ter pre tu je eks -

tra dy cję ma te ria łów ar chi wal nych ja ko prze ka zy wa nie ma te ria łów ar chi wal nych przez jed no pań stwo

dru gie mu w wy ni ku po sta no wień umo wy win dy ka cyj nej lub re win dy ka cyj nej. Pol ski słow nik ar chi wal -
ny, 1974, s. 32.
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„Re pa tria cja” to ter min rzad ko uży wa ny w sto sun ku do ar chi wa liów, ozna cza po wrót

do oj czy zny jej miesz kań ców, któ rzy wsku tek róż nych wy da rzeń lo so wych (np. woj ny)

zna leź li się po za gra ni ca mi. Zja wi sko re pa tria cji ko ja rzo ne jest z miesz kań ca mi te re nów,

któ re wsku tek zmia ny gra nic zna la zły się po za gra ni ca mi, i wy je cha li do oj czy zny, z jeń -

ca mi wo jen ny mi, a tak że uchodź ca mi, któ rzy zbie gli z ob sza rów do tknię tych we wnętrz -

ny mi kon flik ta mi zbroj ny mi, a po ich za koń cze niu wra ca ją do do mów44. D. Ma tel ski

ro zu mie re pa tria cję ja ko zwrot na ro dom au to chto nicz nym dóbr kul tu ry, któ re zo sta ły wy -

wie zio ne przez praw ne go wła ści cie la i od da ne w de po zyt w ce lu za bez pie cze nia i prze -

cho wa nia45.

W ja ki spo sób roz strzy gnąć, gdzie po win ny być prze cho wy wa ne pol skie ma te ria ły au -

dio wi zu al ne, któ re znaj du ją się po za kra jem: w ar chi wal nych ośrod kach za gra nicz nych

i pol skich (po lo nij nych)? Czy mo gą po móc w tym za sa dy ar chi wal ne? Od po wiedź na te

py ta nia do ty czy nie tyl ko ma te ria łów au dio wi zu al nych, lecz tak że ca ło ści ar chi wa liów pol -

skich, któ re zna la zły się z przed sta wio nych wcze śniej po wo dów po za gra ni ca mi kra ju.

Je śli cho dzi o ar chi wa za gra nicz ne, to ewen tu al ną re sty tu cję re gu lu je pra wo mię dzy -

na ro do we, przy wy ko rzy sta niu za sad ar chi wal nych uza sad nia ją cych ta ką ak cję. Da riusz

Ma tel ski za da wał py ta nie o ce zu rę cza so wą, od któ rej Pol ska mo że ubie gać się o re sty -

tu cję swo ich dóbr kul tu ry, i od po wia dał: „Z pew no ścią do ty czy ona ca łe go wie ku dwu -

dzie ste go, a mo że od no sić się tak że do okre su za bo rów. Wcze śniej sze ra bun ki pol skich

dóbr kul tu ry, głów nie w XVII i na po cząt ku XVIII w., na le ży trak to wać jak do bra trwa -

le utra co ne – tak po stę pu ją in ne pań stwa – i za do wo lić się je dy nie – je śli jesz cze ist nie -

ją – ich re par ty cją”46.

Na to miast je śli cho dzi o zbio ry w ośrod kach pol skich (po lo nij nych), rzecz wy glą da

nie co ina czej, acz kol wiek moż na rów nież zna leźć ar gu men ta cję na rzecz re ewa ku -

acji – jed nak tyl ko ze spo łów po dzie lo nych – do kra ju, w po sta ci kon kret nych za sad ar -

chi wal nych. Zgod nie z po glą dem funk cjo nu ją cym głów nie w śro do wi skach pol skich

za gra ni cą, spra wa gro ma dze nia zbio rów emi gra cyj nych oraz ich za bez pie cze nia na le ży

do emi gra cyj nych in sty tu cji, któ re są utrzy my wa ne przez ak cję pu blicz ną, po nie waż nie

stra ci ły one swoich funk cji ani za dań wo bec spo łe czeń stwa, na rzecz któ re go dzia ła ły

i dzia ła ją47. Moż na tu taj przy wo łać ar chi wal ną za sa dę per ty nen cji te ry to rial nej, al bo wiem

du żą część tych ar chi wa liów wy two rzo no po za gra ni ca mi kra ju, ale na te ry to rium za -

miesz ka nym przez emi gra cję pol ską, przez or ga ny wła dzy wy chodź stwa pol skie go, or -

ga ni za cje spo łecz ne, oświa to we i kul tu ral ne Po la ków za gra ni cą.

Prze ciw ne sta no wi sko mó wi o tym, że tyl ko w Pol sce – w pań stwo wych ar chi wach

i bi blio te kach – moż na za pew nić emi gra cyj nym zbio rom ar chi wal nym wła ści wą ochro -

nę. Ale isto ta tkwi nie tyl ko w ochro nie. Ma te ria ły au dio wi zu al ne (i nie tyl ko) są obec -

nie czę ścią za so bów ar chi wal no -bi blio tecz no -mu ze al nych ukształ to wa nych za

gra ni cą – pol skich i za gra nicz nych. Dla te go, po wo łu jąc się na za sa dę po sza no wa nia hi -

sto rycz nie na ro słe go za so bu, po win ny one tam po zo stać.
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44 Zob. http://www.re pa tria cja.pl (do stęp 11 X 2012 r.).
45 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 66.
46 Idem, Po lo ni ka w Au strii po ro ku 1918 i pró by ich re sty tu cji, „Ar chi wi sta Pol ski” 2005, nr 1, s. 25.
47 E. Ma resch, Za cho wa nie kul tu ry na ro do wej i wspie ra nie in sty tu cji pol skich w świe cie,

http://www.po lo nia.org/ma resch.htm (do stęp 13 X 2012 r.). 
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Aby po go dzić wszyst kie ra cje, trze ba by ło po pierw sze – no we go spoj rze nia na ar -

chi wa lia, a po dru gie – po stę pu cy wi li za cyj ne go i tech no lo gicz ne go.

Z te go po wo du za miast po wo ły wać się na za sa dy ar chi wal ne pro we nien cji i per ty -

nen cji te ry to rial nej, czę sto przez wie le lat nie przy no szą ce re zul ta tów dla sca la nia ze spo -

łów i za so bów ar chi wal nych (co nie zna czy, że za sa dy ar chi wal ne wy szły z uży cia),

sfor mu ło wa no mię dzy na ro do wą kon cep cję wspól ne go dzie dzic twa ar chi wal ne go48. Jest

to kon cep cja za ak cep to wa na przez Ge ne ral ną Kon fe ren cję UNE SCO, cho ciaż do tej pory

brak od no śne go po ro zu mie nia w kwe stii jej sku tecz no ści49. Do ty czy sy tu acji, kie dy

zasobem jest za in te re so wa nych wie le państw, a po le ga na za cho wa niu zar chi wi zo wa ne -

go za so bu w ak tu al nym miej scu przy za gwa ran to wa niu nie ogra ni czo ne go do stę pu, w róż -

nej for mie, wszyst kim za in te re so wa nym stro nom – włącz nie z mi kro fil mo wa niem oraz

de cy zja mi zwią za ny mi z opra co wa niem. Je śli z róż nych przy czyn – obiek tyw nych czy

su biek tyw nych (for mal nych bądź emo cjo nal nych) – nie jest moż li we sca le nie ze spo łu

lub za so bu ar chi wal ne go, po nie waż je go skut kiem bę dzie roz dzie le nie in ne go ukształ to -

wa ne go hi sto rycz nie (ad mi ni stra cyj nie i/lub praw nie) za so bu, kon cep cja wspól ne go dzie -

dzic twa kul tu ral ne go po win na stać się za sa dą ar chi wal ną – jak pro po nu je Ha li na

Ro bót ka50. Kon cep cję tę po pie ra Mię dzy na ro do wa Ra da Ar chi wów, a jej prak tycz ne za -

sto so wa nie ozna cza po zo sta wie nie ma te ria łów ar chi wal nych w po sia da niu jed ne go z za -

in te re so wa nych państw, któ re przej mu je obo wią zek za rzą dza nia ni mi i ochro ny51.

Kon cep cja wspól ne go dzie dzic twa ar chi wal ne go ogól nie od no si się rów nież do ma -

te ria łów au dio wi zu al nych i przy jej wy ko rzy sta niu opra co wa no wie le mię dzy na ro do -

wych usta leń w for mie kon wen cji lub za le ceń dla ochro ny dzie dzic twa au dio wi zu al ne go.

Jed nym z nich jest przy ję ta w 2001 r. „Eu ro pej ska kon wen cja dla za cho wa nia dzie dzic -

twa au dio wi zu al ne go”, któ ra jed nak ogra ni cza się do ki ne ma to gra fii52. W 2005 r. opu -

bli ko wa no za le ce nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Eu ro py w spra wie dzie dzic twa

fil mo we go i kon ku ren cyj no ści zwią za nych z nim dzia łań prze my sło wych53.

Współ cze śnie w Pol sce wy two rzo ne po woj nie i ca ły czas po wsta ją ce ma te ria ły au -

dio wi zu al ne są roz pro szo ne. Od no śnie do ich czę ści sta no wią cej za sób ar chi wów pań -

stwo wych w Pol sce, ogól ny ob raz ma te ria łów au dio wi zu al nych o war to ści hi sto rycz nej

jest nie za do wa la ją cy z ar chi wal ne go punk tu wi dze nia po par te go za sa da mi ar chi wal ny -

mi54. W kra ju, po za ar chi wa mi hi sto rycz ny mi, do ku men ta cja au dio wi zu al na jest prze -

cho wy wa na głów nie w ar chi wach te le wi zyj nych, ra dio wych, pra so wych oraz fil mo wych,

a tak że pry wat nych. Wia do mo po wszech nie, że np. do two rze nia no wych pro gra mów
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48 Nie kie dy na zy wa na jest za sa dą wspól nej wła sno ści, jed nak – jak prze ko nu je Wła dy sław Stęp -

niak – są to dwa róż ne po ję cia. W. Stęp niak, UNE SCO na rzecz roz strzy ga nia mię dzy na ro do wych spo -
rów o ar chi wa lia [w:] Dzie dzic two ar chi wal ne we współ pra cy Pol ski i Ukra iny, red. W. Stęp niak,

War sza wa 2009, s. 141.
49 Ibi dem, s. 154.
50 H. Ro bót ka, op. cit., s. 247.
51 W. Stęp niak, Pro ble my spu ści zny ar chi wal nej w sto sun kach z Bia ło ru sią, Li twą, Ukra iną i Ro sją,

„Spra wy Mię dzy na ro do we” 1992, nr 1–2, s. 114.
52 Idem, Ma te ria ły au dio wi zu al ne w kon tek ście mię dzy na ro do wym, „Ar chi wi sta Pol ski” 2005, nr 3,

s. 19–28.
53 Zob. http://eur -lex.eu ro pa.eu (do stęp 14 X 2012 r.).
54 Sze rzej zob. M. Ja błoń ska, Do ku men ta cja spe cjal na w ar chi wach: opis tra dy cyj ny i kom pu te ro wy,

Toruń 2011.
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filmo wych, te le wi zyj nych wy ko rzy sty wa ne są ma te ria ły po wsta łe przed kil ku, kil ku na -

stu lub kil ku dzie się ciu la ty. W róż nych ce lach emi to wa ne są daw ne na gra nia i fil my, po -

ka zy wa ne fo to gra fie, na któ rych za re je stro wa no cząst ki mi nio nej rze czy wi sto ści. Nie ma

za tem szan sy, aby po okre ślo nym cza sie by ły one prze ka zy wa ne do ar chi wów hi sto rycz -

nych, po nie waż tyl ko prze cho wy wa nie we wła snym ar chi wum za kła do wym umoż li wia

nie ogra ni czo ne ko rzy sta nie z nich w do wol nym cza sie55.

In ny fakt, ma ją cy wpływ na roz pro sze nie ma te ria łów au dio wi zu al nych, to pra wo

włas no ści – wie le in sty tu cji pro du ku ją cych fil my, wy ko nu ją cych fo to gra fie ma cha rak -

ter pry wat ny i wie le z tych ma te ria łów zna la zło się w ar chi wach pry wat nych. Do cho dzą

jesz cze kwe stie praw au tor skich, ale to od ręb ny pro blem56.

Wy mie nio ne wy żej sy tu acje czy spo ry od no śnie do skom pli ko wa ne go sta nu zwią za -

ne go z miej scem prze cho wy wa nia za so bów i ze spo łów ar chi wal nych, w tym au dio wi zu -

al nych, do pew ne go stop nia – przede wszyst kim z punk tu wi dze nia użyt kow ni ka – stra ci ły

na zna cze niu wraz z na dej ściem ery kom pu te ry za cji. Po ja wi ły się gło sy o zmierz chu za -

sa dy pro we nien cji57. Jak pod kre śla Boh dan Ry szew ski, nic ta kie go nie na stą pi ło, al bo -

wiem stan dar dy opi su ar chi wal ne go nie zbęd ne do bu do wa nia sys te mów in for ma cyj nych

uwzględ nia ją wie lo po zio mo wą struk tu rę za so bu ar chi wal ne go. Przy współ cze snych moż -

li wo ściach jest szan sa nie tyl ko na two rze nie ide al nej, sca lo nej in for ma cji o roz pro szo -

nych ma te ria łach, ale i di gi ta li zo wa nia ar chi wa liów – wy ko ny wa nia ko pii (od pi sów,

kse ro ko pii, mi kro fil mów, ska nów) w ce lu uzu peł nie nia ze spo łów – czy li dzia ła nia re sty -

tu cyj ne, ale na nie współ mier nie więk szą ska lę niż do tych czas. Dla te go, wy ko rzy stu jąc

moż li wo ści tech no lo gicz ne, od 1999 r. Na czel na Dy rek cja Ar chi wów Pań stwo wych pro -

wa dzi in dek sa cję po lo ni ków roz pro szo nych na świe cie58: w mu ze ach, bi blio te kach, ar -

chi wach i zbio rach pry wat nych. Gro ma dze nie in for ma cji o źró dłach do hi sto rii Pol ski

prze cho wy wa nych w ar chi wach za gra nicz nych w sie ci kom pu te ro wej do ko ny wa ne jest

w ra mach pro gra mu Ra dy Eu ro py „Od two rze nie pa mię ci Pol ski” („Re con stitution of the

Me mo ry of Po land”)59. Po nad to NDAP re ali zu je pro gram „Pol ska roz pro szo na” do ty -

czą cy in sty tu cji pol skich za gra ni cą, któ ry obej mu je m.in. po moc dla tych in sty tu cji,

formy za bez pie cze nia pol skie go dzie dzic twa na ro do we go po za gra ni ca mi kra ju i elek -

tro nicz ne łą cze nie spu ścizn ar chi wal nych60. W każ dym za kre sie dzia ła nia te obej mu ją

ma te ria ły au dio wi zu al ne.
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55 Pro blem jest szer szy, do ty czy obec nie sek to ra nie tyl ko pań stwo we go, ale i pry wat ne go.
56 Zob. D. Kot, Au tor sko -praw ne za gad nie nia gro ma dze nia i udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal -

nych, „Ar chi wi sta Pol ski” 2001, nr 2, s. 9–33.
57 B. Ry szew ski, O za sa dzie pro we nien cji…, s. 62.
58 D. Na łęcz, Eu ro pej ska po li ty ka do stę pu do ar chi wów, „Ar che ion” 1998, t. XCIX, s. 54–74.
59 Zob. http://www.ar chi wa.gov.pl/pl/wspol pra ca -i -pro jek ty/pro wa dzo ne -przez -ndap (do stęp 14 X

2012 r.).
60 Di sper sed Po land. The Pro gram me of Pro tec ting Po lish Ar chi val He ri ta ge Abro ad, oprac. B. Ber -

ska, War sza wa 2001 (pły ta CD -ROM).

PA IPN 6_12_Roman:PA IPN 6  2013-12-19  14:42  Strona 315



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


