
Archiwalne puzzle, czyli

warsztat archiwisty



Archiwum to takie miejsce, w którym możemy spotkać 
stare dokumenty i archiwistów, którzy się nimi opiekują.





Te dokumenty przechowywane są 
w magazynach archiwalnych, czyli 
pomieszczeniach, w których 
panuje odpowiednia temperatura, 
wilgotność i oświetlenie.





W magazynach nie może być za sucho, bo dokumenty się pokruszą.
Nie może być za mokro, bo pojawi się na nich pleśń.
Nie może być też za ciepło ani za zimno, bo pleśń będzie miała
doskonałe warunki, by rosnąć.
Szkodliwe jest również światło słoneczne, ponieważ powoduje, że
dokumenty blakną.

Jeśli nie wierzysz, zrób taki oto eksperyment: zostaw zapisaną kartkę papieru
na oknie na trzy miesiące, a po ich upływie sprawdź, co stało się z tekstem.



Nie może być za sucho, bo dokumenty się 
pokruszą. 



Nie może być za mokro, 

bo pojawi się na nich pleśń.



W magazynach stare dokumenty przechowywane są na 
regałach, na półkach. Każda z nich ma zwykle długość 1 metra. 

Jeśli policzymy je wszystkie, to dowiemy się, jak dużo 
dokumentów jest w archiwum. W Archiwum Państwowym w 

Warszawie mamy ponad 48 km bieżących akt. 
Wyobraźmy sobie, że stoimy przy Pałacu Kultury i ustawiamy 

te dokumenty w rzędzie, jeden za drugim, kierując się na 
północ. Dotrzemy chyba do okolic Nasielska. Czy to dużo, czy 

mało, odpowiedzcie sobie sami.



Na pewno jesteście ciekawi, jak 
archiwista odnajduje dokumenty
w magazynie. 

By to zrobić potrzebuje dwóch 
rzeczy :
— nazwy zespołu archiwalnego 
— sygnatury dokumentu. 



Co to takiego jest ten zespół archiwalny?

Otóż wszystkie dokumenty przechowywane w magazynach
archiwum są podzielone na mniejsze grupy, które nazywamy
właśnie zespołami archiwalnymi.

Każdy taki zespół ma swoją własną nazwę. Jest ona związana z
osobą lub instytucją, która wytworzyła dokumenty należące do
tego zespołu.

Nazwa zespołu jest równocześnie tytułem inwentarza
archiwalnego, czyli książki, która pomoże nam odnaleźć właściwy
dokument, bo zawiera ich pełny wykaz.



Każdy dokument 
w inwentarzu
ma swój własny numer, 
który nazywamy 
sygnaturą archiwalną.



Gdy odnajdziemy ją w 
inwentarzu, to nasz 

dokument bez trudności 
znajdziemy w magazynie 

archiwalnym.



A gdy już odnajdziemy nasz dokument..............



……….to możemy go przeczytać 
w pracowni naukowej archiwum. 

Możemy to zrobić też, korzystając z 
czytnika do mikrofilmów, 
na których znajdują się sfotografowane 
strony oryginalnej księgi. 


