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Things are never quite the way they seem 

Stan Ridgway Camouflage  
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KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ 

• Zasób wymaga nakładów finansowych: 
– pudła, obwoluty, etc. 

– konserwacja 

– klimatyzacja 

• Budynek wymaga nakładów finansowych: 
– media 

– remonty 

• Ludzie: 
– pensje + pochodne 



Státní oblastní archiv v Praze  

 











W latach 1990-2007 zbudowano (12) lub 
adaptowano 59 obiektów archiwalnych 

 

Státní okresní archiv v Olomouci  

Státní okresní archiv Příbram  

Státní okresní archiv Strakonice 

 

http://www.archives.cz/zao/olomouc/home/files/BIGpage9_1.jpg






Riksarkivet 

Marieberg 

Besök Riksarkivet Marieberg: 

                                                                                         



Arninge  





Das Bundesarchiv in Koblenz  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Bundesarchiv_Koblenz.jpg




Archiwum Akt Nowych 
 Ul. Hankiewicza 1 

 







Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde 







http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/archives/archives-nationales-les-premiers-cartons-filent-vers-pierrefitte 

 

Archives nationales : les premiers cartons filent vers Pierrefitte 
Catégorie : Archives, Paris  |  le 08 Juin 2012 par Guillaume de Morant  
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Archiwum Państwowe w Radomiu zyska nową siedzibę 

Nowa siedziba archiwum będzie mieć ponad 2 tys. m² powierzchni użytkowej. Magazyny 
pomieszczą ok. 10 km bieżących akt. Wartość inwestycji wynosi ponad 13 mln zł. 
Budowa nowego obiektu wynika z potrzeby stworzenia wnętrz, w których możliwe 
będzie prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, przechowywanie stale 
powiększającej się dokumentacji oraz lepsze i bardziej efektywne udostępnianie już 
zgromadzonych zbiorów. Obecnie archiwum znajduje się w gmachu dawnego ratusza 
miejskiego, przekazanego na jego rzecz w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.  





http://www.radom.ap.gov.pl/budowa_nowej_siedziby_archiwum.html 

http://www.radom.ap.gov.pl/budowa_nowej_siedziby_archiwum.html


AP Radom 20 Września 2012  









Budownictwo archiwalne 
• Już w starożytności … 

– Metron na ateńskiej Agorze, Tabularium  na Kapitolu …. 

• Do połowy XX  w. (np. AP w Szczecinie) 

• Po 2WW 
– 1943 komitet budownictwa archiwalnego przy Society of American 

Archivists 
• V. Gordon, American Archival Architecture 1947  

– 1948 dział techniczny przy Dyrekcji Archiwów Francuskich 
• M. Duchein, Les Bâtiments et équipements d'archives , 1966 

– 1959 podgrupa ‘budowlana’ Royal Commission on Historical Manuscripts. 
• Ch. Kitching, Archive Building in UK 

• BS 5454 – Recommendations for Storage and Exhibition of Archival Documents 
(1977) 

– 1985 Instytut Nauk Archiwistycznych w Maribor, Słowenia 
• Biblioteka ponad 1000 publikacji 

– 1988 komitet Międzynarodowej Rady Archiwów 



BS 5454 – Recommendations for Storage and 
Exhibition of Archival Documents (1977) 

• Archival repository […] a place of storage for 
documents, so constructed and maintained as 
to prevent damages, decay and unauthorized 
access, and to furnish for archival documents, 
proper conditions of custody.  



Les Bâtiments et équipements d'archives 
1966 

Archiwum powinni zaspakajać 4 podstawowe potrzeby: 

• Przechowywanie dokumentów w całkowitym bezpieczeństwie od 
ognia, wilgotności, oddziaływania promieni słonecznych, 
insektów, gryzoni i złodziei.  

• Przygotowanie dokumentów do udostępniania, co wymaga 
przestrzeni na odpowiednie opakowanie, oznaczenie i ułożenie a 
także opracowanie (zinwentaryzowanie) oraz przestrzeni dla 
użytkowników: czytelni, przestrzeni dostępnej dla publiczności i 
miejsca na udzielanie informacji (recepcja). 

• Konserwacja dokumentów.  

• Reprografia (mikrofilmowanie; skanowanie dokumentów). 



Budynek – zagrożenia 

• Ogień (ppoż) 
– luzy v. księgi 

• Woda 
– Zalanie wewnętrzne 

– Podtopienie, powódź 

– Zawilgocenie 

• Kradzież 
– Wewnętrzna 

– Zewnętrzna 

– Przemieszczenie 



Inna klasyfikacja 

i. Klęski żywiołowe - katastrofy 

ii.Niewłaściwe warunki przechowywania materiałów 
archiwalnych  

iii.Niewłaściwe środowisko (warunki klimatyczne: 
temperatura wilgotność natężenie światła, 
zanieczyszczenia powietrza) dla archiwaliów 

iv.Naturalne procesy starzenia się różnych nośników 
materiałów archiwalnych 

v.Niewłaściwe obchodzenie się z archiwaliami. 

 



Budynek*** 
• Obiekt publiczny 

– bo np.: czytelnia, wystawy, konferencje 
prawo budowlane: 

• Odpowiednia ilość toalet 
• Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 
• Przepustowość drzwi i korytarzy 

– ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
• ppoż – drogi ewakuacyjne 
• elektryczność i gaz (książka kontroli) 
• drożność przewodów wentylacyjnych (książka kontroli) 
• odśnieżanie, usuwanie liści 
• ustalanie remontów, zagrodzeń, etc. 

– przepisy dotyczące ‘tajności’ 
• Plan ewakuacyjny 
• Kancelaria T 

 
Obiekt zabytkowy !!! 

 





Wykaz aktów prawnych …. 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  

– DzU Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z późn. zm.  
 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

– Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. 

 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  
– DzU Nr 124 z 2009 r., poz. 1030 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

– DzU Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z późn. zm. 

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
– DzU Nr 75 z 2002 r., poz. 690 

 



W samym tylko 2011 r. – 7 zmian 
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ARCHIWUM – ORGANIZACJA PRZESTRZENI 

STREFA I STREFA II STREFA III 



ZABEZPIECZENIA 
• LICENCJONOWANA AGENCJA OCHRONY 

• SYSTEM PPOŻ 
– Podłączenie do Jednostki SP – stały monitoring 

• SYSTEM KD – rejestracja/podgląd 

• SYSTEM AZ – alarm/rejestracja zdarzeń 

• SYSTEM AW – alarm/rejestracja zdarzeń 

• SYSTEM TVP – podgląd/przechowywanie nagrań przez 30 
dni 

Konserwacja systemów; książki kontroli - dokumentacja 



Lokalizacja 
• Centrum v. peryferie 

– W Czechach na 59 archiwów, 24 obiekty w historycznych 
centrach miejskich 

– Peryferie: 
• Kew   16 km od centrum Londonu 
• Archives II  16 km od Washington’ u 
• Pierrefitte  13 km od centrum Paryża 

– Powietrze ‘bez zanieczyszczeń’ 
• Z dala od fabryk, zwłaszcza chemicznych 

– Z dala od wody 
• A co np. w Szwecji? 

– Z  dala od lotnisk i nie na trasie nalotu 
– Blisko dróg ułatwiających komunikację z Centrum 
– Miejsce z ‘perspektywą na rozwój’ 



Proxina 

• S.C.  https://dsc.kprm.gov.pl/ 
 

bip.kprm.gov.pl/download/7

5/3533/5384fileot.pdf 



Proxina 

• Barbara Tuchman: Sierpniowe salwy 

– Plan Schlieffena 


