


WSTĘP 

W 1991 r. mija czterdzieści lat od utworzenia na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu specjalizacji archiwalnej oraz Katedry Archi-
wistyki i Nauk Pomocniczych Historii przekształconej w 1969 r. w sa-
modzielny Zakład Archiwistyki działający w ramach Instytutu Historii 
i Archiwistyki. Z okazji tej rocznicy pracownicy Zakładu Archiwistyki 
przygotowali niniejszy tom, który jest już piątym tomem rozpraw przy-
gotowanym od 1969 r. przez Zakład w serii „Acta Uni versi ta tis Nicolai 
Copernici". 

Z okazji jubileuszu tom otwiera artykuł profesora Andrzeja Tomcza-
ka — kierownika Zakładu, omawiający jego dzieje od 1968 do 1988 r. 
W założeniu jednak niniejszy tom ma charakter monotematyczny i cała 
jego treść naukowa dotyczy problematyki archiwów i archiwaliów pry-
watnych. 

Wybór tematu nie jest przypadkowy. Badacze zajmujący się proble-
matyką archiwów i archiwaliów prywatnych zwracają uwagę na pewne 
braki w tym zakresie, widoczne w całym dorobku archiwistyki polskiej. 
Jest sprawą pilną i ważną braki te nadrobić. W związku z tym problema-
tyka archiwaliów prywatnych zajmuje coraz więcej miejsca w programie 
badań Zakładu Archiwistyki a także w wyższych formach kształcenia 
archiwistów w ramach specjalizacji — seminariach magisterskich, wy-
kładach monograficznych i seminarium doktoranckim. 

Większość artykułów niniejszego tomu zajmuje się stanem badań 
w zakresie problematyki archiwów i archiwaliów prywatnych. 

Bohdan Ryszewski — profesor w Zakładzie Archiwistyki — zajmuje 
się stanem badań archiwów i archiwaliów prywatnych w archiwistyce pol-
skiej i formułuje pewne postulaty badawcze i organizacyjne w tym za-
kresie. 

Halina Robótka — adiunkt w Zakładzie Archiwistyki — omawia bar-
dzo szczegółowo i analizuje dorobek archiwistyki niemieckiej — 
w zakresie archiwistyki prywatnej na podstawie prac opublikowa-
nych po 1945 r. 

Maciej Gołembiowski — adiunkt Zakładu Archiwistyki — przedsta-
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wił na podstawie wybranych publikacji francuskiej literatury archiwalnej 
główne problemy i specyficzne podejście do zagadnień archiwaliów pry-
watnych we Francji. 

Można sądzić, że zwłaszcza te dwie ostatnie pozycje, udostępniając 
badaczom polskim znane dotąd raczej fragmentarycznie wyniki badań 
nad archiwaliami prywatnymi dwóch czołowych archiwistyk europej-
skich, przyczynią się do postępu badań w Polsce, a w każdym razie umo 
żliwią zawsze korzystne i owocne porównania. 

Witold Szczuczko — również adiunkt Zakładu Archiwistyki — przedsta-
wił rezultaty żmudnych poszukiwań archiwalnych, które pozwoliły ujaw-
nić wiele archiwów i archiwaliów proweniencji prywatnej przechowywa-
nych w archiwach miejskich Gdańska, Torunia i Elbląga. Natomiast Re-
nata Karpiesiuk z Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika omówiła 
aspekty archiwalne, a przede wszystkim treść spuścizny rękopiśmiennej 
profesora Tadeusza Czeżowskiego — wybitnego filozofa, związanego dzia-
łalnością naukową z uniwersytetami we Lwowie, Wilnie i Toruniu. 
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