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Archiwum wirtualne

Niniejszy  artykuł  jest  próbą  podsumowania  doświadczeń  pierwszego  okresu
komputeryzacji  archiwów  w  Polsce  w  latach  dziewięćdziesiątych  XX  w.  na  tle  niektórych
dokonań zachodnich.  Archiwum wirtualne  jest  przyszłościowym modelem obiegu informacji
elektronicznej.  Trzeba  tu  zaznaczyć  od  razu,  że  w  Polsce  nie  funkcjonuje  żadne  archiwum
wirtualne,  natomiast  funkcjonują  archiwa  tradycyjne  ze  (skromnymi)  elementami
elektronicznego obiegu informacji  w postaci  np.  relacyjnych lub  nierelacyjnych baz danych,
czasem poczty  elektronicznej.  Funkcjonować  też  zaczyna  skromna  archiwalna  polska  strona
domowa z podstawowymi informacjami, ale nie jest to archiwum wirtualne. Archiwum wirtualne
powinno  mieć  swoje  miejsce  w  przyszłości  na  równi  z  muzeum  wirtualnym  i  biblioteką
wirtualną jako równorzędnymi miejscami przechowywania skarbów kultury narodowej. 

1. Infoarchiwistyka

„Archiwista powinien znać zasady informatyki w takim stopniu, aby być niezależnym od
specjalistów-informatyków”  -  oto  istota  najnowszych  trendów  we  współczesnym  kształceniu
archiwistów w Unii Europejskiej1. Infoarchiwistyka to nowa, rodząca się dopiero, poddyscyplina
informacji  naukowej  i  archiwistyki.  Infoarchiwistyka  zajmuje  się  zastosowaniem  wszelkich
(obecnych i przyszłych) komputerowych metod i sposobów archiwizacji danych w archiwum w
postaci  niematerialnej,  tj.  w  postaci  elektronicznych  cyfrowych  danych  funkcjonujących  na
różnych nośnikach związanych z technologią cyfrową, lecz nie analogową. Bohdan Ryszewski
wyraźnie  stwierdza  ścisły  związek  archiwistyki  z  naukami  o  systemach  i  z  naukami
informacyjnymi2.  Natomiast  Andrzej  Tomczak  przewiduje  „kres  tradycyjnej  archiwistyki”3.
Infoarchiwistyka jest  terminem nowym, używanym w publikacjach fachowych od 1995 r.  na
określenie całokształtu zagadnień związanych z komputeryzacją archiwów. Brzmi krótko, łatwo
ją zapamiętać. Jest złożeniem słów info- (informacja naukowa) i archiwistyka. Infoarchiwistyka.

2. Obieg informacji w archiwum
 

Wśród specjalistów opisujących zastosowanie systemu informacji w archiwach, łącznie z
profesorem  Bohdanem  Ryszewskim4 nie  znalazłem  odpowiedzi  na  problem  zbieżności
komputeryzacji bibliotek i archiwów. Metodyka pracy archiwalnej5 jednak zazębia się częściowo
z  metodyką  pracy  w  bibliotece.  Wydaje  się,  że  istnieje  duża  zbieżność  pomiędzy  pracą
bibliotekarza  a  pracą  archiwisty.  Archiwiści  kształtują  zasób,  gromadzą,  przechowują,
selekcjonują,  opracowują  i  udostępniają  zbiory  powstałe  z  reguły  w  kancelariach  urzędów.

1 Tadeusz Wujek, Współczesne kierunki kształcenia archiwistów w Unii Europejskiej, „Archiwista Polski”, r. 1997 nr
2, s. 45.
2 Bohdan Ryszewski,  Aktualne problemy archiwistyki  polskiej,  [w:]  Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku.
Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruń 2-4 września 1997,  t. 1, pod red. Darii Nałęcz,
Radom 1997, s. 32. 
3 Andrzej  Tomczak,  Archiwistyka  i  zawód archiwisty.  Kilka refleksji,  [w:]  Archiwa polskie wobec wyzwań XXI
wieku... dz. cyt., s. 26. 
4 Bohdan Ryszewski,  Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994, s. 125, 1 nlb.  Komputeryzacja archiwów,
Tom I, Problemy opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych  systemach  informacyjnych.
Materiały sympozjum, Toruń 9 i 10 września 1993, pod red. Bohdana Ryszewskiego, Toruń 1994, s. 88.
5 Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sieprawski, wyd. II, poprawione i uzupełnione, Poznań 1995,
s. 295; Stanisław Nawrocki,  Komputer w służbie archiwalnej, Poznań 1985, s. 192; tenże,  Tezaurus archiwistyki,
Warszawa 1984, s. 97.
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Archiwista  nie  tworzy  źródeł.  Może  tworzyć  najwyżej  pomoce  służące  do  wyszukiwania
informacji w źródłach historycznych, ich samych z istoty nie naruszając. 

 Udzielanie informacji on-line będzie w przyszłości możliwe także w archiwach. I tak np.
jedno  z  najbardziej  zawansowanych  w  komputeryzacji  archiwów  polskich  -  Archiwum  UJ
tworzy już lokalne bazy danych6 (baza „Studenci”(1850-1918) liczy prawie 16 tysięcy rekordów,
baza „Profesorzy” (XIV-XX w.) liczy aktualnie około 200 rekordów; obie oparte na informacjach
biograficznych,  Istnieją  ponadto  w  Archiwum  UJ  dwie  bazy  danych  „Studenci  Wydziału
Lekarskiego  Akademii  Medycznej  w  Krakowie  1950-1993”  oraz  „Studenci  Oddziału
Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie 1950-1993”) liczące około 16 tysięcy rekordów.
Bazy te tworzone są w programie Access wchodzącym w skład pakietu Microsoft Officce 7.0.
Bazy te funkcjonują na unowocześnionym komputerze MMX 233 Mhz, 2,1 MB + 1,2 MB, 32
RAM,  z  pakietem  multimedialnym  Windows  97.  Sieć  w archiwum funkcjonuje  podłączona
światłowodem do Internetu. Korzysta z hostu Wydziału Prawa CICERO. Uniwersytecki system
sieciowy został sfinansowany przez KBN. Co do udostępniania danych z baz danych - należy
stwierdzić, że to kwestia przyszłości. Zostaną wpierw wydane w postaci książkowej w ramach
serii pt. „Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego” pod redakcją Jerzego Michalewicza.

W sumie w Polsce w archiwach państwowych stworzono ok. 400 baz danych7 w różnych
programach i aplikacjach (Access, Dbase, ISIS, QRT, SEZAM, AZAK, ARDOK, FOX PRO...).
Bazy te dotyczą na ogół inwentarzy. Nie są to pełne bazy danych z informacją biograficzną jak to
ma  miejsce  w  Archiwum  UJ.  Brak  jest  jednak  jednolitości  w  wyborze  poszczególnych
programów komputerowych w archiwach w skali ogólnopolskiej.

3. Termin „archiwum” w sieciach komputerowych 

Istotną sprawą dla polskich archiwistów jest odpowiedź na pytanie: jak media wkraczają
w dziedzinę archiwów? W poszukiwaniu archiwów wirtualnych po przejrzeniu Internet & Web
Yellow  Pages8 (1997)  znalazłem  strony  domowe  mające  w  nazwie  słowo  archive9.  Widać
nadinterpretację słowa archive. W internecie często spotyka się słowo „library” lub „archive” na
oznaczenie tego samego tj. zbiorów elektronicznie wprowadzonych i uporządkowanych w strony
home-pagowe. Rzeczywiste archiwa w sieci mają z pewnością USA, Kanada, Australia, Niemcy,
Holandia, Dania, Anglia i Francja. W Polsce długo jeszcze poczekamy na archiwum wirtualne. 

4. Model ogólny archiwum wirtualnego

Model każdego archiwum wirtualnego powinien zawierać minimum następujące moduły
(bazy  relacyjne):  gromadzenie,  przechowywanie  (ewidencja  magazynowa),  zamówienia,
udostępnianie-wypożyczanie,  selekcja-brakowanie,  akta  spraw,  pisma,  wydruki,  moduł

6 Marek Mariusz Tytko, Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stan
obecny, perspektywy, koncepcje, III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie - Zdrój 29.05. -
2.06.1995 r. Materiały konferencyjne, wyd. Polskie Towarzystwo  Informacji  Naukowej,  1996,  s.  349-362,
bibliogr.; tenże, Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stan obecny,
perspektywy, koncepcje, (wersja zm., popr. i uzup.) [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 3: 1996, s. 79-85,
bibliogr. 
7 Anna Laszuk, Bazy danych w archiwach państwowych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku..., dz. cyt.,
s. 231-239. 
8 Harley Hahn’s Internet & Web Yellow Pages, Berkeley, New York, St. Louis 1997, s. 904; także w wersji CD.
9 Aboriginal Studies Archive, Autoracing Archive, British Poetry Archive, Cryptography Archive, Dryden Photo
Archive, Foreign Font Archive, Games Archive for PCS, Historical Documents Archive, History Archives, Images
and  Icons  Archive,  Internet  Crime  Archives,  Internet  Font  Archives,  Internet  Poetry  Archive,  Jokes  and  Fun
Archive,  Library  Policy  Archive,  MIDI  Archives,  National  Film  Archive,  Philosophy  Archive,  Photography
Archives, Physics Preprint Archives, Piracy News Archive, Recipe Archives, Scottish Music Archive, Sex Story
Archives, Software Archives, Sound Archives, Space Movie Archive, Telecommunication Archives, Underground
Music Archive, Viking Image Archive, Windows Software Archives, Women Artists Archive... 
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systemowy (administratora,  nadzoru), moduł indeksowania, moduł standardu opisu (FOPAR),
moduł słów kluczowych (opis rzeczowy), moduł konserwacji, moduł stanu zasobu (szkontrum,
raport  o  zasobie).  Widać  więc  pokrewieństwa z  relacyjnymi  bazami  danych w bibliotekach.
Dobrym wydaje się być tu także np. model zaproponowany przez Bohdana Ryszewskiego10

Archiwista powinien mieć szczególnie osobisty stosunek do archiwaliów, wtedy lepiej się
będzie  nimi  opiekować11.  Ten  szczególny  emocjonalny  stosunek  charakteryzuje  archiwistów
również  co  do  zbiorów  elektronicznych.  Lecz  archiwista  powinien  pamiętać  o  zasadach
archiwistyki12. I przenosić je na archiwum wirtualne. Zasada selekcji „twórców akt” sprowadza
się  do  brakowania  akt  od  nich  pochodzących  lub  nieprzyjmowania  bezwartościowych  akt.
Podobnie w archiwum wirtualnym - nie wszystko co zapisane komputerowo będzie gromadzone.
Archiwa wirtualne będą selekcjonowały dokumentację cyfrową, elektroniczną wedle znaczenia,
wartości.  Biblioteka  wirtualna  natomiast  przyjmie  wszystko,  co  zostało  wydane  np.  jako
czasopismo elektroniczne, biblioteka sieciowa itp. Powinna też w modelu archiwum wirtualnego
funkcjonować zasada pertynencji terytorialnej (krajowej i międzynarodowej). Oznacza to m. in.
że polskie archiwum wirtualne powinno obejmować polskie zasoby archiwalne, a jednocześnie
za pomocą linków (links) mieć partycypację w polskich zbiorach zagranicą, dopóki te nie zostaną
Polsce  przekazane.  Ta  funkcjonalna  zasada  powinna  jednoczyć  Polaków  wokół  dziedzictwa
narodowego wskutek losów wojennych i  zaborów - rozproszonego jeszcze do dziś po całym
świecie (od Moskwy, Petersburga, Wilna, Lwowa, Kijowa przez Rzym, Uppsalę, Wiedeń, Berlin.
Freiburg, Londyn, Paryż, Monachium, po Stanford, Nowy Jork i Chicago). Polskie archiwum
wirtualne to nie tylko archiwa w Polsce. Narodowe archiwum wirtualne winno objąć (przez linki
(links)  i  strukturę  hipertekstową  także  zbiory  zabrane  przez  okupantów  lub  powstałe  na
emigracji.

Inną zasadą archiwalną jest zasada selekcji pozytywnej tzn. archiwa zajmować się mają
tylko dokumentacją tych jednostek, których akta uznano za warte przechowywania wieczystego.
Znaczyć to  będzie w archiwum wirtualnym,  że archiwa elektroniczne będą zbierały tylko  tę
dokumentację  elektroniczną,  która  należy  do  jednostek  wytwarzających  elektroniczną
dokumentację wieczystą, tak jak to było dotąd w odniesieniu do dokumentacji tradycyjnej np.
papierowej.  Kształtowanie  zasobu archiwalnego  odbywało  się  w myśl  zasady wieloetapowej
selekcji,  zatem  i  w  archiwum  wirtualnym  następować  będzie  wieloetapowa  selekcja
dokumentów elektronicznych.  Inną  jeszcze  zasadą  jest  zasada  kompleksowej  oceny wartości
materiałów  archiwalnych.  To  samo  obowiązywać  powinno  w archiwum wirtualnym.  Należy
dokumenty elektroniczne ocenić całościowo, a nie tylko wybiórczo zanim się podejmie decyzję o
przechowywaniu (bądź nie) w tej formie. Także wartą zastosowania do archiwum wirtualnego
jest  zasada  struktury  zasobu  archiwalnego.  Systemy  archiwalne  w  formie  komputerowej
domagają się jasnego, konsekwentnego porządku w archiwach w ramach systemu katalogów i
podkatalogów  i  pod-podkatalogów  itd..  Ta  zasada  strukturalna  jest  nienaruszalna.  System
numeracji  katalogów  INDEX  000,  001,  002  itd..  wraz  z  systemem  odesłań  do  innych
podkatalogów stanowić ma przejrzysty numeryczny porządek archiwum wirtualnego,  którego
nazwy plików  powinny  być  znaczące  wedle  kodu  semantycznego  już  stosowanego  tj.  w 8-
cyfrowej nazwie pierwsze dwie litery to inicjały wytwórcy (nadawcy) dokumentu lub odbiorcy
(adresata), 6 następnych to skrócona nazwa sprawy, zaś 3-znakowe rozszerzenie jest określeniem
typu dokumentacji (np. tekstowa - doc, rysunkowa - tif). Określenie struktury zasobu powinny
dotyczyć  wszystkich  archiwów polskich:  zakładowych,  publicznych,  szkolnych,  kościelnych,
prywatnych,  naukowych.  Trzeba  bowiem  stworzyć  jeden  wspólny,  spójny  i  jasny  model
narodowego układu zasobu archiwalnego. Wszystko to w celu stworzenia archiwum wirtualnego,
gdzie jasna struktura pozwala na błyskawiczne znalezienie żądanej informacji wśród zasobów

10 Bohdan Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994, s, 67-68.
11 Andrzej  Tomczak,  Archiwistyka i zawód archiwisty.  Kilka refleksji,  [w:]  Archiwa polskie wobec wyzwań XXI
wieku..., dz. cyt., s. 30.
12 Bohdan Ryszewski,  Aktualne problemy archiwistyki Polskiej, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku...,
dz. cyt., s. 32-36.
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wszystkich archiwów krajowych. Struktura ta powinna funkcjonować na poziomie np. zespołów
lub  serii  akt  a  nie  na  poziomie  pojedynczych  dokumentów  aktowych.  Trzeba  to  jasno
powiedzieć. Niemożliwe jest by wpisać, wprowadzić do archiwum wirtualnego całej struktury
(tajemnica  państwowa),  a  ponadto  jest  to  niewykonalne  (w polskich  archiwach szacunkowo
znajduje  się  co  najmniej  około  kilkudziesięciu  miliardów  pojedynczych  dokumentów
(„oryginalnych  niepowtarzalnych  kart  dokumentów”  czy  innych  rodzajów  zbiorów),  co
przewyższa tysiąckrotnie lub dziesięciotysięcznie ilość książek oryginalnych posiadanych przez
Bibliotekę  Narodową  i  Bibliotekę  Jagiellońską,  mających  zaledwie  razem  kilka  milionów
pozycji (książek, czasopism, zbiorów specjalnych). Nawet Biblioteka Kongresu (załóżmy, że jest
w stanie opracować sto milionów pozycji) przy olbrzymich nakładach finansowych i ludzkich -
bez porównania większych niż możliwości Polski, nie byłaby w stanie przerobić stu miliardów
dokumentów w ciągu wielu dziesięcioleci. Dlatego skala problemu archiwalnego jest większa
niż skala problemu bibliotecznego. ‘Wirtualność’ znaczy możliwość (z ang.  virtual),  lecz tak
maksymalistycznie  rozumiane  archiwum  wirtualne  jest  niemożliwe  do  zrealizowania  w
najbliższej przyszłości mierzonej kilkoma pokoleniami i to pokoleniami wyedukowanymi już w
erze  multimedialnej...  Zadowolić  się  należy  opcją  minimum.  Model  wirtualny  jest  modelem
ograniczonym. 

Inną jeszcze zasadą archiwalną jest zasada proweniencji. Dla tradycyjnej archiwistyki, w
sytuacji, gdy archiwa historyczne były wielokroć przemieszczane i mieszane ze sobą wskutek
wojen i  kataklizmów,  zasada pochodzenia akt  jest  złotym wyjściem. Natomiast  w archiwum
wirtualnym - sprawa jest dyskusyjna. Spór o zasadę proweniencji w archiwum elektronicznym
miał miejsce wiele lata temu w Szwecji. Uważam, że zasadę tę należy stosować do historycznych
archiwaliów  zeskanowanych  i  wprowadzonych  do  pamięci  komputera  jako  bit  mapy,  ale
wątpliwe jest by stosować ją do archiwów elektronicznych, które nigdy przedtem w innej formie
nie istniały. Bo po co komu poprzednie nazwy pliku? Czy da się to wykorzystać w praktyce? W
archiwum wirtualnym liczy się porządek aktualny, alfanumeryczny.

Kryteria oceny materiałów elektronicznych w przyszłych archiwach wirtualnych powinny
być zgodne z zasadami selekcji aktotwórców i kryteriami selekcji u wybranych aktotwórców13.
W  zastosowaniu  do  archiwum  wirtualnego  -  aktotwórców  elektronicznych.  Co  do  selekcji
aktotwórców elektronicznych należy brać pod uwagę zasadę selekcji wg: znaczenia aktotwórcy,
znaczenia historycznego aktotwórcy, unikatowości aktotwórcy, typowości aktotwórcy, dawności
aktotwórcy.  Następnie  podział  dokumentów  elektronicznych  na  kategorię  A  (wieczystego
przechowywania) i B (dokumentację niearchiwalną). Selekcję przeprowadzać należy zgodnie z
zasadami:  wartości  informacyjnej,  niepowtarzalności  informacji,  niepowtarzalności  tekstów,
znaczenia  historycznego  dokumentacji,  unikatowości,  typowości  i  zachowania  materiałów
archiwalnych  (elektronicznych).  Archiwum  wirtualne  powinno  działając  w  oparciu  o  model
wypracowany przez polską archiwistykę. Model ten powinien zostać przeniesiony także przez
infoarchiwistykę  do  przyszłościowych  archiwów  elektronicznych  (wirtualnych),  które  będą
istnieć obok archiwów tradycyjnych. Archiwa tradycyjne nigdy nie znikną z pejzażu, gdyż są one
gwarantem przetrwania zasobów narodowego dziedzictwa kulturowego. Być może w archiwum
wirtualnym będą pokazywane wyłącznie duplikaty (iluzje) oryginalnych dokumentów, pieczęci,
rękopisów itd.. a obok nich istniejące jedynie w formie niematerialnej - dokumenty w formie
zapisu cyfrowego (elektronicznego) takie jak bazy danych, biblioteki sieciowe, rozległe archiwa
sieciowe  itd..  Archiwum  wirtualne  nie  zastąpi  nigdy  archiwum  tradycyjnego,  a  jedynie  go
uzupełni jako alternatywa bezpieczeństwa i alternatywa szybszego wyszukiwania informacji. 

Póki co - trzeba stworzyć tzw. przejściowe archiwum elektroniczne dla wszystkich, nie
poddawanych  jeszcze  selekcji  zasobów  elektronicznych,  aby  później  móc  je  stamtąd  dalej
selekcjonować. To konieczność. Nie możemy przyjąć zasady archiwistyki australijskiej wobec
wszystkich  firm,  jednostek  państwowych i  prywatnych,  tj.  zasady wyrażonej  w australijskim
porzekadle  „wiosłujcie  sami”.  Według tego zawołania  to  zakłady,  szkoły,  uczelnie  itd.  same
13 Eugeniusz Borodij,  Kryteria wartościowania współczesnej dokumentacji aktowej - stan obecny i potrzeby, [w:]
Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku... dz. cyt., s. 142-143.
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docelowo mają gromadzić własną dokumentację. Lecz zasadę tę trzeba odwrócić. Firmy nie są
archiwami, tak jak pacjenci na ogół nie są lekarzami. Nie każdy jest „wioślarzem”. Stąd powinny
dokumentację  elektroniczną  gromadzić  specjalnie  ogólnokrajowe  archiwa wirtualne!  Koszta?
Koszta pokryją te zakłady, szkoły itd.., które przekazują dokumentację wirtualną do archiwum
wirtualnego, trzeba tylko uchwalić stosowne prawo o obowiązku przekazywania przez jednostki
prywatne, państwowe, spółdzielcze i in. dokumentacji elektronicznej do archiwów wirtualnych,
które  to  archiwa  wirtualne  wpierw  muszą  zresztą  powstać.  Coś  na  wzór  ustawy  o
obowiązkowym egzemplarzu dla bibliotek,  z tym, że w archiwum wirtualnym gromadzić się
będzie  -  osobno  dane  a  osobno  programy  służące  do  odczytania  danych,  do  pakowania  i
konwersji. Wszystkie one powinny trafiać do archiwów wirtualnych bezpłatnie jako gwarancja
utrzymania narodowego zasobu kulturowego w archiwach przez następne stulecia.

Póki co, zanim to nastąpi, archiwa, tak jak to uczyniły już większe biblioteki, powinny
jak  najszybciej  wprowadzić  chociażby  czynną  informację  o  zasobie  w  postaci  home-pagów
(stron domowych). Poszczególne  home page’s połączone za pomocą  linków (links) mogą dać
strukturę hipertekstową o kapitalnym znaczeniu dla badaczy rozpoczynających poszukiwania, a
więc często uczniów, studentów, młodych naukowców. 

Komputer przetwarza dane logiczne, sformalizowane, natomiast zbiory archiwalne są w
większości  mało  sformalizowane,  czasem wieloznaczne,  wieloaspektowe,  zatem trzeba je  do
przetwarzania  w  komputerze  dostosować.  Podstawowe  znaczenie  przy  tworzeniu  archiwum
elektronicznego  ma  więc  standaryzowany  opis  archiwaliów,  najlepiej  w  formacie
międzynarodowym.  Taki  format  istnieje  np.  w  Wielkiej  Brytanii  (MAD)  lub  w  Stanach
Zjednoczonych USMARC AMC. USMARC AMC jest pochodną USMARC, więc dane w nim
zapisane są przeźroczyste tj. dadzą się czytać przez inny format jakim jest format biblioteczny.
Podobnie będzie wyglądał  proponowany dla Unii  Europejskiej  format14 ISAD (G),  który jest
sensownym wyjściem,  a  odpowiadający tymże normom europejskim -  polski,  rozszerzony o
specyficznie  polskie  potrzeby,  czyli  -  format  FOPAR  2  stworzony  przez  prof.  Bohdana
Ryszewskiego15 jest  znakomitym  rozwiązaniem,  mogącym  być  przyjętym  przez  wszystkie
archiwa (szkolne,  zakładowe, uczelniane,  publiczne,  kościelne...),  co znakomicie  ułatwi pracę
badaczom i osobom przeszukującym struktury polskiego archiwum wirtualnego, jeśli  takowe
powstanie  w  III  tysiącleciu.  Jednorodny  i  sprawdzony  w  praktyce,  jedyny  tak  spójny  i
kompatybilny  z  normą  europejską  format  jest  wart  popularyzacji  w  szkołach  i  uczelniach,
wszędzie, gdzie się da. W interesie środowisk bibliotekarskich i edukacyjnych jest popieranie
formatu FOPAR 2 w archiwach, gdyż umożliwi to w przyszłości łatwiejszy dostęp do informacji
archiwalnej on-line, a co za tym idzie to powszechnego wzrostu świadomości historycznej wśród
uczniów,  studentów,  nauczycieli  i  wszelkich  osób  użytkujących  sieci  komputerowe.  FOPAR
tworzony  był  i  unowocześniany  przez  10  lat  i  jest  nauczany  w  toruńskim  ośrodku
uniwersyteckim, który jako jedyny kształci archiwistów-komputerowców. Infoarchiwistyka jest
zwana  tam  informatyką  archiwalną,  co  trochę  trąci  myszką,  bo  sugeruje  przestarzałość  tej
informatyki,  a  tu  chodzi  o  jej  nowoczesność,  więc  lepsza  byłaby  nazwa  infoarchiwistyka.
FOPAR jest  koniecznością.  Nie można zatem zrozumieć obstrukcyjnego stanowiska Dyrekcji
NDAP w kwestii FOPAR-u jako normy ogólnopolskiej, skoro niczego lepszego nie ma w kraju. 

Profesor  Ryszewski  sugeruje,  iż  problematyka  przygotowania  modeli  archiwalnych
systemów informatycznych dla całego zasobu archiwalnego Polski jest kwestią przyszłości, lecz
rzeczą konieczną. Modele te powinny znaleźć zastosowanie w różnego typu zbiorach. Modele te
powinni  wypracować archiwiści,  lecz  wydaje  się,  że  w ich  powstawaniu  powinni  mieć  głos
doradczy bibliotekarze, nauczyciele,  informatycy i  naukowcy z dziedziny edukacji,  ponieważ
archiwum  wirtualne  ma  pełnić  w  przyszłości  rolę  edukacyjną.  Pedagodzy-komputerowcy

14 ISAD (G)  grupuje  elementy  opisu  archiwalnego  w sześć bloków: 1)  identyfikacyjny,  2)  proweniencyjny,  3)
zawartościowy  (układ  akt,  zawartość),  4)  udostępniania,  5)  źródłowy  (źródła  uzupełniające),  6)  memo  (uwagi
specjalne);  [informacje za:] Hubert  Wajs,  Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G),  „Archiwista
Polski. Kwartalnik”, 1996, nr 2, s. 58.
15 Bohdan Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994, dz. cyt., s. 126.
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powinni  powszechnie  zgłaszać  swoje  uwagi  i  pytania  do  ośrodka  toruńskiego  (Uniwersytet
Mikołaja Kopernika -Instytut Historii i Archiwistyki - na ręce prof. Bohdana Ryszewskiego), aby
można było przedwstępnie ocenić skalę problemów i możliwości ich rozwiązania. Hermetyczne
zamykanie konsultacji w kręgu archiwistów jest niezbyt szczęśliwym rozwiązaniem. Otwartość
kwestii archiwum wirtualnego jest tym większa, im bardziej uświadomimy sobie pytanie - komu
i  czemu  służą  archiwa?  Czyż  nie  ogółowi  społeczeństwa  jako  instytucje  wiary  publicznej  i
strażnicy powierzonych zasobów narodowych? Z drugiej strony większa edukacja w dziedzinie
archiwalnej,  upowszechnienie  idei  narodowego  archiwum  wirtualnego  wśród  milionów
obywateli jest sprawą mediów, szkół, a nawet Kościoła. Moralnie Polacy mają prawo to bycia
poinformowanym o  przeszłości  własnego  narodu,  o  swoich  korzeniach  i  współczesności  (w
granicach tajemnicy państwowej strzegącej rozsądnie polskiej racji stanu).

W  niniejszym  artykule  z  konieczności  podyktowanej  objętością  druku  pominięto
obszerną problematykę zbiorów specjalnych w archiwum wirtualnym, skupiając się jedynie na
sprawach istoty i znaczenia archiwum wirtualnego w ogóle. Czytelnik znajdzie pełniejszą wersję
niniejszego artykułu w nrze 3/1998 „Archiwisty Polskiego”. Sprawy te omówione zostały także
przeze  mnie  w  materiałach  konferencji  w  Poznaniu  w  1998  roku16.  Sprawy  dotyczące
digitalizacji zbiorów specjalnych w archiwach na typ danych WORM17 poruszałem już w 1995
roku. 

Niemcy,  Francja,  Finlandia,  Szwecja  i  Dania  to  jedyne  kraje,  gdzie  istnieją  archiwa
dokumentacji elektronicznej, tj. powstającej od początku w formie elektronicznej. Fińskie prawo
zrównało prawnie w 1994 dokumenty elektroniczne z papierowymi. Fińskie archiwum posiada18

obecnie  ok..  100  GB samej  aktowej  dokumentacji  elektronicznej  (czyli  pojemność  jednego
większego jukeboxa). Komputer IBM RS/6000 C 20 pozwala na odczytywanie taśm typu 3480,
1/2 calowej, 8 mm, 4 mm, DAT, QIC I CD-ROM. Pliki są przechowywane na co najmniej dwóch
różnych nośnikach przy standardzie ASCII. W Danii stosuje się również streamery w archiwum
elektronicznym (ok.3500 taśm w 1996 r.). Prócz tego zaczęto gromadzić dane na CD-ROM-ach
w standardzie  ISO 9660 -  format  dla  PC.  Przed przekazaniem dokumenty  są  obligatoryjnie
przekonwertowane na format  niezależny od systemu np..  TIFF 6.0,  przy czym dokonuje się
kompresji  za  pomocą  CCITT/TSS  gr.IV.  Natomiast  poza  danymi  muszą  być  dostarczone
„naddane”,  czyli  metadata,  czyli  otoczenie  programowe,  środowisko  danych.  Metadata  w
formacie ASCII - strona kodowa 850 Latin I. Zaś duńskie pliki bazodanowe powierzane są w
formacie  EBCDIC.  Lecz  przyjmować  się  będzie  w  przyszłości  ASCII.  Niemcy  trzymają  w
Bundesarchiv ok..  8 tysięcy dokumentów na dziewięciościeżkowych taśmach magnetycznych
typ 1350 oraz 4 mm taśmy w kasetach DAT. Wprowadza się CD-ROMy. Wszystkie archiwa
wirtualne wymagają odpowiednich warunków klimatyzacyjnych. temp. ok.. 18 stopni C (5),
wilgotność ok.. 40% (5). Czyli warunki zbliżone do przechowywania tradycyjnego rękopisu
(+18 st.  C.,  40-50% wilgotności).  W USA powołano Centrum Dokumentów Elektronicznych
(Center for Electronic Records in the US National Archives), gdzie przechowuje się informacje
w standardzie SCSI na taśmach 4 i 8 mm, kasety typ 3480, CD-ROM-y. W tymże USA istnieje
strona  www National  Archives  and Records  Administration  (NARA),  gdzie  każdy obywatel
może  otrzymać  instrukcję  drogi,  którą  musi  kolejno  przebyć,  aby  móc  zrealizować  swoje
genealogiczne  poszukiwania.  System  rozbudowanej  pomocy  archiwalnej  jest  tu  dobrze
rozwiązany.  Ale  nazwy  mogą  mylić.  Dla  przykładu  w  Anglii  -  History  Archives,
http://ihr.sas.ac.uk/ihr/ihr0101.html zawiera archiwum ... historycznych materiałów, włączając w
to  artykuły,  bibliografie,  bazy  danych,  pisma,  dzienniki.  Czyli  nie  jest  to  archiwum,  ale
biblioteka. Natomiast  Historical Document Archive jest stricte archiwum wirtualnym, zawiera

16 Media a edukacja. II Międzynarodowa Konferencja, wyd. UAM, Poznań 1998, s. 595-610.
17 Marek Mariusz Tytko, Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stan
obecny, perspektywy, koncepcje, III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie - Zdrój 29.05. -
2.06.1995 r. Materiały konferencyjne, wyd. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 1996, s. 349-362, bibliogr.
18 Hubert Wajs, Problemy archiwalne z dokumentami elektronicznymi na przykładzie doświadczeń Australii, Ameryki
Północnej i Europy, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku...., dz. cyt., s. 205-206.
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autentyczne zeskanowane dokumenty historyczne np..  Magna Carta,  The US. Bill  of  Rights,
Lincoln’s  Second  Inaugurated  Adress,  the  Monroe  Doctrine,  the  Mayflower  Compact,  the
Emancipation Proclamation. Można było zobaczyć je pod: 
http://grid.let.rug.nl/~welling/usa/othertexts.html. Adresy te zmieniają się. 

Interesujący  jest  w  kontekście  wirtualizacji  archiwów  ku  formom  elektronicznym  -
projekt  interfejsu  archiwisty,  autorstwa  dr  P.Weissenberga,  który  umożliwi  opisanie
automatyczne  dokumentu  (bez  udziału  użytkownika!)  jeszcze przed utworzeniem dokumentu
(system automatycznie zgaduje miejsce i sposób przechowywania dokumentu)19. To ułatwi życie
i obecnym i przyszłym elektronoaktotwórcom i infoarchiwistom. Suma: archiwum wirtualne to:
dane, metadane i dokumentacja systemu użytego do tworzenia dokumentu.

5. Jak w Polsce obok archiwów realnych budować archiwa wirtualne?

Przeliczyć  tu  można  przykładowe  fińskie  100  GB  (istniejącego  archiwum
elektronicznego) szacunkowo na ilość stron. Jeśli na 1 stronie mieści się 1800 bajtów, i jeśli 100
GB to około 100 x 1024 x 1024 x 1024 bajtów czyli 1.07374 x 10 11 znaków, to 100 GB dzielone
na  1800  =  59  652  324  strony  znormalizowanego  maszynopisu  (30  x  60  znaków).  Zatem,
przyjmując dla zobrazowania, że są to np.. prace magisterskie, z których każda liczy sobie 100
stron  (równowartość  ok..  1  cm bieżącego  licząc  wedle  grubości),  to  jest  to  596  523  prace
magisterskie zajmujące razem 596,523 kilometra bieżącego akt (prawie sześćset kilometrów). W
sumie  zajęłoby to około  100 km długości  regałów sześciopółkowych (wysokich na ponad 2
metry). A tu jedna maszyna mieszcząca się w pokoju! Ale w porównaniu z potrzebami archiwów
- owe sześćset kmb czy 100 GB to... niewiele. Zeskanować samo tylko Archiwum UJ (5 km
bieżących  akt)  w  postaci  bitmapy  to  wyczyn  nieludzki.  Rękopisów  nigdy  nie  da  się  przez
skanowanie mechanicznie przełożyć na cyfrowe kody ASCII bez pomyłki. Litery są często nie
do odczytania.  Przeważnie np.. przy szwabasze czy łacinie pisanej ręcznie. Zresztą, nawet w
maszynopisach - przy starych pracach magisterskich recognita robi kilka % błędów. To robienie
błędów jest  np..  przy błędnym odczytaniu  danych liczbowych z tekstu  czymś bez sensu.  W
sumie, gdyby się więc dało zeskanować w bit-mapy licząc skromnie około 50 milionów stron
razy 5 MB na stronę, otrzymuje się iloczyn około 2,514. 2.5 terabajta. Jeden terabajt to 1024 GB.
Zatem dla samego Archiwum UJ, które przecież jeśli chodzi o pojemność - sytuuje się poniżej
średniego publicznego archiwum wojewódzkiego, potrzeba by około 25 odpowiedników takich
maszyn jakie  potrzebne są  dla  pomieszczenia  100 GB w Finlandii.  Superkomputer  za  kilka
milionów dolarów dla jednego średniego archiwum. Przemnożyć razy kilkadziesiąt archiwów tej
wielkości w Polsce, z dodaniem archiwów zakładowych, szkolnych, uczelnianych i otrzymamy
nabrzmiałą sumę problemu - kilkaset milionów dolarów. 

Pozostaje  jednak  ufać  w  spadek  cen  pamięci.  Średnio  jak  dotąd  (licząc  od  dekady
ubiegłej)  co 1,5 roku cena 1 MB pamięci  spada dwukrotnie.  Następuje więc sumowanie się
spadku cen pamięci w ciągu arytmetycznej potęgi. Za 15 lat, jeśli tendencja się utrzyma, ceny
spadną o 0,510 tj. 1024 razy. Zatem 1 GB pamięci na twardym dysku (masowej) będzie kosztował
w 2013 roku tyle, co obecnie 1 MB pamięci masowej. Zaś w 2028 roku ceny pamięci spadną
dalsze 1024 razy, co spowoduje, że ceny 1 terabajta (1 Tb) pamięci masowej będą oscylować w
granicach  obecnego  1  Mb,  czyli  kilkanaście  centów...  Wtedy,  jak  sądzę,  nie  będzie  takich
finansowych przeszkód w realizacji idei pełnego archiwum wirtualnego. Są to szacunki oparte na
dotychczasowej tendencji, która może się zmienić, kiedy dojdą niespodziewane czynniki, trudne
tu do przewidzenia. Przy czym mowa tu tylko o pamięci. A gdzie koszt reszty hardware’u?

Obecna cena narodowego archiwum wirtualnego tj. kilka milionów dolarów - to więcej,
niż gdyby chcieć zbudować i wyposażyć kilka (?) archiwów od zera. Przy znanych kłopotach z
rozbudową Biblioteki  Jagiellońskiej  widać realia  Polski.  Który rząd da pieniądze  na polskie

19 Hubert  Wajs,  DLM - Forum poświęcone zagadnieniom dokumentów elektronicznych,  Bruksela 18-20 grudnia
1996, „Archiwista Polski. Kwartalnik”, r. 1997, nr 2, s. 41.
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elektroniczne sieciowe archiwum wirtualne? Bo przecież trzeba też rozbudować duszącą się sieć
światłowodową NASK (w standardzie 30 a może 50 MB/s, a może znacznie więcej,  zamiast
obecnych 2 MB/s ?),  bo jak tu przesyłać tak gigantyczne (a właściwie już  teratyczne) ilości
nawet spakowanych bit-map?. Zakłada się w tym, że tylko niektóre najcenniejsze zbiory zostaną
całkowicie  zeskanowane  (archiwa  uniwersyteckie,  archiwum  akt  dawnych,  archiwa
wojewódzkie, kościelne i prywatne). Więc jakże może być mowa o planach tworzenia archiwum
wirtualnego, skoro nie zbudowano od 1939 ani jednego realnego nowego archiwum w Polsce! I
ani  jedno  się  nie  buduje!  A bezcenne  zbiory  ulegają  destrukcji,  zniszczeniu  i  rozproszeniu.
Kultura narodowa bez archiwów nie istnieje. Pokaż mi twoje archiwum, a powiem ci kim
jesteś.  Kultura  narodowa  opiera  się  w  przygniatającej  większości  na  archiwach.  Biblioteki
przechowują ułamek % tego, co mieści się w archiwach. Nie możemy sobie jako naród pozwolić
by uległa zagładzie nasza pamięć. Pamięcią narodu są archiwa. Kto nie dostrzega tego, ten jest
człowiekiem pełnym ignorancji,  ale trzeba pamiętać o tym, że historia jest wielką ironistką i
niszczy pamięć o ignorantach, którzy chcieli zniszczyć historię.

6. Techniczne metody archiwizacji wirtualnej - typologia

Obecnie istnieją w użyciu następujące metody długotrwałego przechowywania danych. 1.
Optyczne dyski cyfrowe nie tylko na CD-ROM-ach, JVC lub w jukeboxach (gwarancja do ok.50
lat).  2.  Cyfrowe  taśmy  na  streamerach  (gwarancja  do  kilkunastu  lat).  3.  Dyski  twarde  w
mikrokomputerach lub superkomputerach (gwarancja do 2-5 lat). 

Mając do wyboru te trzy opcje generalne - Archiwum UJ skanować będzie kilkadziesiąt
tysięcy prac magisterskich i archiwizować nagrywarką na CD-ROM-ach prawdopodobnie bez
udziału recognity, tj. bez tłumaczenia z bit-mapy na znaki ASCII z uwagi na możliwość pomyłek
nie  do  wychwycenia.  Przewiduje  się  zmieszczenie  całości  obecnie  posiadanego,  przejętego
zbioru prac magisterskich na około 1500 krążkach CD o pojemności 600 MB każdy. Z uwagi na
fakt,  że  może  w  najbliższym  czasie  być  dostępny  nowy  sposób  archiwizowania  na
magnetooptycznych dyskach 17-gigabajtowych, a więc około 30 razy bardziej pojemnych, w grę
może wchodzić również i taki wariant, lecz na razie jest on o wiele droższy niż tradycyjne dyski
CD  z  600  MB  pojemności.  Nie  podjęto  ostatecznej  decyzji.  Jakie  rozwiązania  przyniesie
przyszłość? Nie wiem.

Wśród  opisanych  trzech  generalnych  rozwiązań  zawsze  standardem  znakowym  jest,
oczywiście,  ASCII.  Nie  ma  żadnej  jednak  gwarancji,  że  w  pewnej  chwili  coś  nie  ulegnie
destrukcji. Ryzykiem archiwistyki jest szukać w informatyce nośników innych niż tradycyjne,
które również mogą ulec destrukcji  w każdej chwili  (tak jak papier wskutek pożaru, zalania,
kwasowości i czynników biologicznych takich jak grzyby, bakterie czy glony tak i elektronika
może przestać działać). Ubiegłoroczne powodzie w Polsce uświadomić powinny Sejmowi,  że
konieczne jest  szukanie  alternatywnych metod przechowywania danych.  Spośród programów
komputerowych mogących obsługiwać dziesiątki milionów pełnotekstowych, pełnoobrazówych
rekordów i tysiące takich baz danych - czy istnieje taki, który podołałby zadaniu narodowego
archiwum  wirtualnego?  Czy  np.  najbardziej  zawansowane  relacyjne,  rozproszone,
pełnotekstowe, pełnoobrazowe bazodanowe programy typu Oracle, Sybase, Progress, Informix -
są w stanie owe miliardy zeskanowanych obrazów „udźwignąć”? Jest to wątpliwe. Informatyka
czy dysponuje narzędziem do stworzenia narodowego archiwum wirtualnego?

W  1994  roku  Komitet  ds.  Dokumentów  Elektronicznych  Międzynarodowej  Rady
Archiwalnej (MRA) przeprowadził w 187 krajach ankietę z zapytaniem o archiwa elektroniczne.
Odpowiedź przyszła ze stu krajów. Jak się można było spodziewać - Polska nie odpowiedziała na
ankietę  MRA, co dobitnie  świadczy o poziomie  świadomości  archiwistycznej  władz i  braku
wychowania do informacji. Tylko w 35 krajach z tych stu w bardzo ograniczonym zakresie czyni
się starania i konstruuje plany związane z archiwami wirtualnymi (elektronicznymi). W krajach
UZE w 1996 r. tylko 1/3, a więc 5 na 15 posiadało ustawodawstwo, standardy i zasoby realne
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archiwów elektronicznych.  Polska  nie  ma  ani  ustawodawstwa  aktualnego  (ustawa  z  1983  o
archiwach  jest  przestarzała  nie  przystaje  do  rzeczywistości  multimediów,  ani  uchwalonych
standardów, a archiwalne zasoby w formie elektronicznej już powstają. Przy czym nie chodzi tu
o  400  pojedyncze  bazy  danych,  będące  przecież  nie  dokumentacją  elektroniczną,  ale
elektronicznymi pomocami archiwalnymi do zbiorów realnych,  tradycyjnych.  Nie ma jednak
przede  wszystkim realnej  polityki  państwa wobec archiwów w postaci  zarządzeń i  środków
finansowych na realizację zarządzeń co do metod elektronicznych przechowywania danych na
przyszłe stulecie.. Stąd życie wyprzedza prawodawcę.

 Wnioski

1. Trzeba stworzyć polskie archiwum wirtualne obejmujące wszystkie archiwa w Polsce. Zacząć
należy od umieszczenia home page’ów archiwów, ich osieciowania i komputeryzacji.
2.  KBN powinien  równolegle  finansować archiwum wirtualne  dla  zachowania  dokumentacji
aktowej elektronicznej oraz do skanowania ważniejszych dokumentów historycznych i tworzenia
ekstraktów w bazach danych z archiwów tradycyjnych.
3. Powinno się ustawami uregulować stan prawny archiwów i archiwów wirtualnych - zanim one
powstaną i ustalić polską normę opisu archiwaliów FOPAR 2 jako jedynie obowiązującą w kraju,
a kompatybilną z ISAD (G)..
4.  Powinno  się  współdziałać  wspólnie  ze  silnym  polskim  środowiskiem  edukacyjnym  (pół
miliona nauczycieli!) dla dobra kultury narodowej - aby stworzyć lobby nacisku na powstanie
polskiego  archiwum  wirtualnego.  Pedagogika  mediów  (niemal  od  przedszkola  aż  po  studia
wyższe)  powinna  pamiętać  o  archiwum  wirtualnym  jako  idei  ocalenia  zasobu  narodowego
dziedzictwa  kulturowego  w innej  postaci  niż  materialna.  Wszystkie  infostrady  prowadzą  do
archiwum wirtualnego.
5. Model archiwum wirtualnego powinien być zgodny z wypracowanymi dotychczas tradycjami
kilkusetletniej  polskiej  szkoły  archiwistycznej  oraz  poprzez  interpolację  przystawać  do
rzeczywistości wirtualnej (multimedialnej) archiwów XXI wieku (a nawet całego III tysiąclecia),
jeśli archiwa wirtualne zaczną dominować nad archiwami tradycyjnymi.
6.  Powinno  się  już  teraz,  natychmiast,  powołać  przejściowe,  pośrednie  archiwum  wirtualne
gromadzące  bez  selekcji  -  całość  polskiej  dokumentacji  powstającej  od  razu  na  nośnikach
elektronicznych,  aby ocalić  potencjalne przyszłe  zasoby,  tj.  by móc je  mieć w przyszłości  z
czego kształtować. 
7.  Powinno  się  dążyć  do  równoległego  tworzenia  narodowego  muzeum  wirtualnego,
narodowego archiwum wirtualnego i narodowej biblioteki wirtualnej, lecz archiwum wirtualne
-  z  uwagi  na  niepowtarzalność  oryginalnych  akt,  zanikających  nośników  akt  papierowych
(kwaśny papier), fotografii, dokumentów magnetycznych (filmy TV, audio i video) -  powinno
mieć  bezwzględny  priorytet  w  dostępie  do  finansowania  państwowego  i  z  fundacji
społecznych, prywatnych. Książki są przeważnie powtarzalne, akta - przeważnie nie. 
8. Pełne sieciowe narodowe archiwum wirtualne to kwestia polowy XXI wieku, a może nawet
później (XXII w.?), lecz elementy archiwum wirtualnego czas najwyższy zacząć budować już
teraz, z końcem II tysiąclecia. Bez dzisiejszych wysiłków nie będzie jutrzejszych rezultatów.

Summary - The Virtual Archives

The  object  of  this  study  („Virtual  Archive”).  is  to  show the  possibilities  of  introducing  computerized
scientific information method in archives (at universities, schools, public institutions etc.) and methods of storing
computer  data.  The  subject  of  the  research  are  electronic  information  media  and  contemporary  techniques  of
operating software and hardware in relation to the needs of archive users, who are mainly people working in the
field of education i.e. students, teachers, and scholars. This study systematizes the ways in which the virtual archives
are created and shows the similarities and differences of virtual archives and libraries. 

Marek Mariusz Tytko
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Kraków, dnia 12 września 1998 r.
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Źródło: Marek Mariusz Tytko, Archiwum wirtualne, „Archiwista Polski. Kwartalnik”, tom 3: 1998, nr 3(11), s. 13-
32, ISSN 1425-9893.  Preprint  autorski.  Bibliografia  autorska do niniejszego tekstu zob.:  Marek Mariusz Tytko,
Bibliografia uzupełniająca „Archiwista Polski. Kwartalnik”, tom 3: 1998, nr 4(12), s. 120-125, ISSN 1425-9893.

Uwaga: niniejszy preprint autorski nie zawiera streszczenia w jez. rosyjskim, które dodała Redakcja „Archiwisty
Polskiego” do tekstu [w:] „Archiwista Polski. Kwartalnik”, tom 3: 1998, nr 3(11).
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