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Archiwum  
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą 



 
    Wyjątkowa sytuacja –  

- wyjąktowa szansa 



 
Historia: 
• 15 lipca 1991 roku – akt założycielski Uniwersytetu 

Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
• Stan pierwotny: brak akt archiwalnych, registratura lub 

archiwum tymczasowe 
• Od 1995 roku – pierwsze inicjatywy w celu utworzenia 

archiwum uniwersyteckiego 
• 18 maja 2005 roku – Senat uczelni podjął uchwałę o 

stworzeniu archiwum 
• 1 lipca 2006 roku Ministerstwo Nauki i Kultury 

Brandenburgii uznało archiwum za placówkę publiczną 
 



 
Podstawy prawne: 
• Ustawa o zabezpieczeniu i użytkowaniu publicznych 

zasobów archiwalnych w Brandenburgii (Brandenburska 
ustawa o archiwach z 7 kwietnia 1991 roku) 

• Postanowienie Senatu EUV o utworzeniu archiwum 
uniwersyteckiego i archiwum tymczasowego z 18 maja 
2005 roku  

• Regulamin archiwum 
• Ustawa o wglądzie do akt i dostępie do informacji 

publicznej z 10 marca 1998 roku 
• Ustawa o ochronie danych osobowych z 15 maja 2008 

roku 



 
Organizacja: 

Rektor 

Centrum 
Języków Obcych 

Biblioteka 
Uniwersytecka 

Dział 
gromadzenia 

Dział 
katalogowania 

Archiwum 
Uniwersyteckie 

Dział ... 



 
Nasze zbiory 

• Dokumenty powstałe w wyniku 
działalności jednostek administra-
cyjnych i naukowych uniwersytetu 

• Akta studentów i pracowników 
uniwersytetu 

• Spuścizny profesorów i archiwa 
prywatne osób związanych z 
uniwersytetem 

• Ulotki i plakaty 
• Ponad 700 metrów bieżących akt 
• Nie posiadamy zbiorów „dawnej” 

Viadriny (1506-1811) 
 

 



 
Nasza misja 

Zadania: 

• Gromadzenie 
• Opracowanie 
• Prezentacja 
• Udostępnianie 
• Konserwacja  

i zabezpieczenie akt 
(także akt elektronicznych) 

• Centrum informacji 
o historii uniwersytetu  

 



 
Udostępnianie 

Kto może korzystać z 
archiwum? 
• Każdy! 
• Ograniczenie - ochrona 

danych: 
– Archiwalia dotyczace spraw 

publicznych: 10 lat od daty 
powstania 

– Dokumenty tajne: 30 lat od daty 
powstania 

– Dokumenty zawierające dane 
osobowe: 10 lat po śmierci 
danej osoby lub 90 lat po jej 
urodzeniu 

 
 

 



 
Nasz system – Midosa XML 

http://uniarchiv.euv-frankfurt-o.de/OnlineFindbuch_Hauptbestand/index.htm


 
Struktura 
• Władze uniwersytetu 

– Rada (niem. „Konzil“) 
– Senat 
– Prezydium 

• Administracja 
• Jednostki centralne 

– Centrum językowe 
– Biblioteka uniwersytecka 

• Jednostki naukowe 
– Fakultety 

 

• Placówki związane z 
uniwersytetem 
– Towarzystwo Wspierania 

Viadriny 
• Zbiory własne 

– Druki 
– Obiekty muzealne 

• Akta studenckie 
• Archiwa prywatne i 

spuścizny 



 
Przykład opracowania akt: 
 
Findbuch: 

 
Europa-Universität Viadrina 

Bestand: Übersicht Endarchiv 
Bestellsignatur: 3202 
Überschrift: 1.3 Präsidium (Präsidialkollegium) 
Titel: Gemischte Kommission der Rektoren für das Collegium Polonicum - 1994 

Enthält / Darin: Einladungen, Tagesordnungen, Protokolle 
Enthält / Darin: Korrespondenz mit dem Rektor der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań, dem Verwaltungsdirektor von Collegium 

Polonicum Dr. Krzysztof Wojciechowski und dem Direktor des Collegium Polonicum Prof. Dr. Waldemar Pfeiffer 

Enthält / Darin: Entwurf: Gemeinsame Erklärung der Europa-Universität Viadrina und der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań zur 
Errichtung des Collegium Polonicum in Słubice 

Enthält / Darin: Struktur- und Entwicklungsplan des Collegium Polonicum bis zur Übergabe des Hauptgebäudes (voraussichtlich im Jahre 
2000 

Enthält / Darin: Korrespondenz u.a. zu folgenden Themen: Förderkreis für das Collegium Polonicum, Zulassung polnischer Studierender, 
Juristenausbildung (Status der polnischen Jura-Studenten) , Bau des Hauptgebäudes und der Wohnheime von Collegium 
Polonicum, Verwaltungsstruktur des Collegium Polonicum, Bibliothek. 

Umfang: 250 Bl. 
Laufzeit: 13.01.1994-22.12.1994 
Alte Signatur: V 2373, V 3627, V 3628, V 3629 

230, 336 
R 09, 1, 2, 3 
9 
 

Bemerkung: Kopie des Liegenschaftsplanes von Collegium Polonicum in Großformat herausgenommen 



Ochrona  
i konserwacja zbiorów 
Zabiegi stałe: 
• Usunięcie z dokumentów 

metalowych spinaczy i 
zszywek 

• Opis wyłącznie ołówkiem 
• Teczki i kartony z rezerwą 

alkaliczną 
• Stała kontrola klimatu w 

magazynach 
• Klimatyzacja w razie 

potrzeby  
 

Profilaktyka katastrofy: 
• Wyposażenie „pierwszej 

pomocy” dla zbiorów 
(„Notfallbox”) 

• Plan ewakuacji zbiorów 
• Wskazówki postępowania z 

różnego rodzaju materiałami 
 



Dalsze informacje: 
www.ub.europa-uni.de/archiv 

http://www.ub.europa-uni.de/archiv


 
 

Dziękuję za uwagę! 

Pytania? 
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