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Archiwum Pełne Pamięci

SZANOWNI PAŃSTWO!

Misją Instytutu Pamięci Narodowej od początku
jego istnienia jest zachowanie pamięci o dziejach
Polski i Polaków w XX wieku. Historia to nie tylko
wielkie wydarzenia, dotykające całe
społeczeństwo, ale także losy każdej rodziny i
każdego człowieka. Bez ich poznania obraz naszej
przeszłości byłby niepełny. Dlatego poprzez
systematyczną pracę archiwalną, polegającą na
gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu,
zabezpieczaniu i udostępnianiu dokumentów,
również tych z prywatnych archiwów, próbujemy
chronić od zapomnienia historię naszych przodków.
Wierzymy, że dokumenty, zarówno te
zgromadzone w Państwa domach, jak i te czasem
zapomniane, złożone w szufladach, piwnicach i na
strychach, po przekazaniu do zasobu Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej pozwolą nam
wspólnie tworzyć zapis Pamięci Narodu.
Wiedzą, wytrwale przez nas zdobywaną, dzielimy
się z dziennikarzami, naukowcami, ale przede
wszystkim z młodymi ludźmi, którym chcemy
przybliżyć historię tak nieodległą, a przecież ciągle

mało znaną. Aby jak najpełniej realizować te
założenia, w Archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej powstał projekt Archiwum Pełne
Pamięci, w ramach którego chcielibyśmy zaprosić
Państwa do współpracy w utrwalaniu pamięci o
losach Polski i Polaków w ubiegłym stuleciu.
Dlatego chcemy zachęcić Państwa do wydobycia z
domowych zbiorów dokumentów ukazujących
ważne wydarzenia z dziejów Polski i tych
przedstawiających szerzej nieznane lub
zapomniane historie rodzinne i podzielenia się
nimi za pośrednictwem IPN z innymi.

Interesują nas takie dokumenty
jak: akta urzędowe, fotografie,
wspomnienia oraz prywatne listy,
pamiętniki, dzienniki, filmy,
kasety audio i wideo ukazujące
losy Narodu Polskiego w latach
1917-1990. Jeżeli zdecydują się
Państwo na współpracę z IPN,
ofiarowane Archiwum Instytutu
materiały staną się częścią
narodowego zasobu
archiwalnego, będą
przechowywane przez długie lata
z należną troską, zostaną
również rzetelnie opracowane i
odpowiednio zabezpieczone.
Dzięki temu informacje, które
zawierają, przetrwają w
znakomitej kondycji dla
przyszłych pokoleń.

W trakcie realizacji projektu Archiwum Pełne
Pamięci zależy nam przede wszystkim na
pozyskaniu oryginalnych dokumentów i zbiorów, o
istnieniu których być może nawet nie wiemy. Jeśli
okazałyby się one jedyną spuścizną po
najbliższych członkach Państwa rodziny, która ma
w takiej sytuacji wyjątkową wartość, będziemy
prosić wyłącznie o czasowe udostępnienie IPN
Państwa zbiorów, by móc wykonać ich kopie.
Czujemy się odpowiedzialni za powierzone nam
dokumenty, dlatego zawsze sporządzamy protokół
potwierdzający przekazanie zbiorów prywatnych
do Archiwum IPN. Protokół jest podpisywany przez
darczyńcę oraz przedstawiciela Instytutu. Jeżeli
przekazywane materiały podlegają ochronie praw
autorskich, przygotowujemy umowę licencyjną,
która zabezpiecza wszelkie prawa majątkowe
darczyńcy do takich materiałów. Zadanie
opracowania umowy licencyjnej spoczywa na IPN,
a jej treść jest konsultowana z ofiarodawcą i
dostosowana do jego oczekiwań.
Jeżeli oferowane przez Państwa dokumenty nie
będą dotyczyć zagadnień, jakimi interesuje się
Instytut w swej pracy, dołożymy starań, żeby
wskazać instytucję, która zabezpieczy Państwa
zbiory. Informacje o przejętych materiałach
będziemy zamieszczać w przewodnikach po
zasobie Instytutu Pamięci Narodowej oraz jednym
z największych w Polsce systemie ewidencji
archiwalnej – Cyfrowym Archiwum, aby mogły być
powszechnie dostępne i wykorzystywane jako
pomoce naukowe.

