Archiwum Państwowe w Warszawie

Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Odkryj archiwa!
Materiały archiwalne tworzące zasób współczesnych archiwów polskich mogą występować w wielu różnych postaciach,
począwszy od dokumentów pergaminowych i papierowych, a nawet tabliczek woskowych, przez fotografie, nagrania
filmowe i dźwiękowe, po dokumenty elektroniczne.

Archiwa zaś mogą być: państwowe, samorządowe, partii politycznych, instytucji ochrony prawa i wymiaru
sprawiedliwości, instytucji wojskowych i organizacji paramilitarnych, instytucji finansowych, gospodarczych i
przedsiębiorstw, instytucji nauki, oświaty i kultury, społeczne, kościelne i związków wyznaniowych oraz prywatne.
stanowią wartość samą w sobie zarówno ze względu na swoje unikatowe zbiory, jak i zawarte w nich treści, które są:
autentyczne - dokumenty są oryginalne, zostały wytworzone w czasie, do którego się odnoszą oraz przez wystawcę
wskazanego w ich treści,
wiarygodne - dotyczą konkretnych wydarzeń, które mogą być przedstawiane z perspektywy wystawcy lub autora
źródła,
integralne - treść tych źródeł jest na tyle wystarczająca, by na jej podstawie stworzyć spójny obraz danego
wydarzenia, jednakże często zdarza się, że nie wszystkie archiwalia, zwłaszcza te powstałe stulecia temu, przetrwały
do naszych czasów,
użyteczne - materiały archiwalne wykorzystywane są zarówno do celów naukowych, jak i życiowych współczesnego
człowieka, np. dowodzącego swoich praw własności.
W przypadku materiałów archiwalnych niezwykle istotne bywają często okoliczności, w jakich zostały wytworzone,
ponieważ dzięki nim możemy zrozumiec nie tylko to, w jaki sposób i dlaczego one powstały, kto je wytworzył i
dlaczego mają taką, a nie inną postać, ale takze ich treść. Z tego powodu badając archiwalia, trzeba mieć
świadomość, że ich przekaz niekoniecznie może być w 100 proc. prawdziwy (dotyczy to również dokumentów
urzędowych). Lepiej jest je traktować jako współcześnie źródło wytworzone przez konkretną osobę, instytucję czy
organizację, która w swojej treści oddaje stanowisko lub opinię swojego wytwórcy wobec konkretnego wydarzenia.
Jako użytkownicy archiwów musimy być świadomi tego kontekstu w procesie analizy źródeł archiwalnych, jak również
tego, w jaki sposób nasze własne doświadczenia i kultura wpływają na ich interpretację.
Podczas tegorocznego Międzynarodowego Dnia Archiwów, Archiwum Państwowe w Warszawie pragnie przybliżyć
swoją działalność poprzez prezentację swojej instytucji oraz zasobu archiwalnego. Serdecznie zachęcamy do
odkrywania naszych archiwów poprzez wirtualne zwiedzanie. W załącznikach znajdują się pliki do pobrania w formacie
pdf. Zapraszamy również do obejrzenia filmu prezentującego Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku:
https://photos.app.goo.gl/HAAqGjU6H1ynNTcKA
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