Sprawozdanie z działalności Archiwum UMK za rok 2018
1. Sprawy organizacyjne
W roku 2018 odbyły się dwa posiedzenia Rady Archiwum UMK. Pierwsze
sprawozdawcze posiedzenie za rok 2017 miało miejsce 4 kwietnia 2018 roku.
Uczestniczyła w nim, oprócz członków, prorektor prof. Danuta Dziawgo. W trakcie
posiedzenia Rada jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Archiwum UMK
za rok 2017 oraz plan pracy na rok 2018. Kolejne, nadzwyczajne posiedzenie Rady
Archiwum dotyczące zaopiniowania projektu nowego „Regulaminu organizacyjnego
Archiwum UMK” odbyło się 22 maja 2018 roku. Prócz członków Rady i prorektor prof.
D. Dziawgo uczestniczyli w nim jako zaproszeni goście: dr Tomasz Jędrzejewski,
zastępca kanclerza ds. administracyjnych oraz dr hab. Waldemar Chorążyczewski,
prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Historycznych UMK. W trakcie obrad
największe kontrowersje w projekcie nowego „Regulaminu” wzbudził zapis dotyczący
przechowywania i gromadzenia spuścizn po pracownikach UMK tylko przez Bibliotekę
Uniwersytecką. Po ożywionej dyskusji rada zaopiniowała nowy projekt „Regulaminu”
z zastrzeżeniem ponownego rozważenia spraw związanych z przechowaniem
i gromadzeniem spuścizn zarówno przez Archiwum UMK, jak i Bibliotekę
Uniwersytecką UMK. Nowy „Regulamin” zatwierdzony przez Senat UMK 26 czerwca
2018 roku obowiązuje od 1 lipca ubiegłego roku.
Miniony rok, z różnych względów, był ważny dla Archiwum UMK. I tak 1 stycznia
2018 roku Archiwum Zakładowe Collegium Medicum UMK zostało przekształcone
w oddział zamiejscowy Archiwum UMK działający pod nazwą: Archiwum UMK –
Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy jako komórka organizacyjna Archiwum UMK.
Od początku ubiegłego roku w UMK obowiązują nowe przepisy kancelaryjnoarchiwalne wprowadzone rozporządzeniami Rektora UMK z 23 października 2017
roku (zob.: http://archiwum.umk.pl/akta/przepisy-2018/). Zmiana przepisów
wymagała od archiwistów uniwersyteckich przeprowadzenia szkoleń z pracownikami
dziekanatów i komórek organizacyjnych UMK z zakresu stosowania nowej instrukcji
kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. W świetle nowych przepisów
bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych sprawuje
koordynator czynności kancelaryjnych, który jest też odpowiedzialny za zarządzanie
dokumentacją bieżącą w danej jednostce. Od 1 lipca 2018 roku, do czasowego
sprawowania tej funkcji, została oddelegowana spośród pracowników Archiwum
dr Paulina Bunkowska.
Rok ubiegły archiwistom, poza bieżącymi obowiązkami, wypełniły przygotowania do
obchodów jubileuszu 70-lecia Archiwum, który odbył się w dniach 18-19
października. Z okazji tej uroczystości przygotowano m.in. publikację Archiwum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator o zasobie archiwalnym oraz
konferencję naukową pt. „Archiwa uczelniane w dobie elektronicznego zarządzania
dokumentacją”. Wspomniany informator jest pierwszym tego typu wydawnictwem
opublikowanym w Polsce przez archiwum uniwersyteckie. Inne pomysły pracowników
wymieniono w pkt. 5 sprawozdania: Opracowanie zasobu, pomoce). W przygotowaniu
jubileuszu uczestniczyli wszyscy archiwiści uniwersyteccy i to dzięki ich
zaangażowaniu uroczystość była przygotowana perfekcyjnie!
Mimo dodatkowych zajęć kontynuowano też prace porządkowe w magazynach
archiwalnych przy ul. J. Gagarina 13a. Po raz kolejny uaktualniono spis zespołów we
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wszystkich magazynach archiwalnych i wyceniono dokumentację w związku
z ubezpieczeniem zasobu.
Kierownik Archiwum brała udział w pracach zespołu ds. wdrożenia w UMK systemu
elektronicznego obiegu dokumentacją. Kilkakrotnie opiniowała dla JM Rektora UMK
wnioski dotyczące udostępniania akt kadrowych osób żyjących oraz weryfikowała
dane nowych ambasadorów UMK. Na przełomie roku 2017/2018 przygotowała
projekt nowego „Regulaminu organizacyjnego Archiwum UMK”.
W związku z wprowadzeniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w końcu kwietnia mgr Jakub
Rutkowski, inspektor ochrony danych w UMK, przeprowadził szkolenie
z archiwistami w zakresie stosowania RODO – zasad udostępniania z akt osobowych.
Pracownicy merytoryczni Archiwum wzięli udział w kilku konferencjach (w Toruniu
i Bydgoszczy) oraz uroczystości uniwersyteckich, w tym m.in. w ceremonii nadania
imienia prof. Andrzeja Tomczaka Auli na Wydziale Nauk Historycznych UMK (19
czerwca).

2.

Lokal

Od 2008 roku nie zmieniła się powierzchnia biurowa i magazynowa jednostki.
Archiwum UMK funkcjonuje w dwóch miejscach: przy ul. A. Mickiewicza 2/4
(pomieszczenia biurowe, pracownia naukowa, sala ekspozycyjno-dydaktyczna
i magazyn) oraz przy ul. J. Gagarina 13a (pokój socjalny i trzy magazyny). Sala
ekspozycyjno-dydaktyczna służy głównie do celów wystawienniczych, prowadzania
zajęć.
W pierwszym kwartale 2018 roku przebudowano schody wejściowe do pomieszczeń
archiwum na Bielanach. A na przełomie kwietnia i maja wymieniono oświetlenie
(lampy) w magazynie nr 1 przy ul. A. Mickiewicza.
Temperatura i wilgotność we wszystkich magazynach archiwalnych monitorowane są
za pomocą profesjonalnych rejestratorów temperatury i wilgotności.

3.

Personel

W roku 2018 w Archiwum UMK pracowało siedem osób: sześć na stanowiskach
merytorycznych (pięć i pół etatu), jedna porządkowa – pomocniczych (oddelegowana
z Działu Administracyjno-Gospodarczego). Jednostka dysponuje sześcioma etatami.
W styczniu ogłoszono konkurs na ½ etatu na stanowisko młodszego dokumentalisty
wakujące od końca października 2017 roku, na który zgłosiło się dziewięć osób.
W końcu stycznia 2018 roku odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z trzema wybranymi
osobami. Na wakujący etat młodszego dokumentalisty od 1 marca 2018 roku
zatrudniono mgr. Artura Wójtowicza, absolwenta kierunku archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Do jego obowiązków należy
m.in. obsługa kancelarii, sporządzanie zaświadczeń do ZUS, nadzór nad
narastającym zasobem archiwalnym trzech wydziałów i dziesięciu komórek
organizacyjnych
UMK,
opracowanie
zespołów
archiwalnych.
W związku
z oddelegowaniem od 1 lipca ubiegłego roku dr P. Bunkowskiej na stanowisko
koordynatora ds. czynności kancelaryjnych, JMRektor UMK wyraził zgodę, aby
dodatkowo na ½ etatu czasowo zatrudnić mgr. A. Wójtowicza (3 września 2018-31
maja 2019), który przejął też część obowiązków po dr Bunkowskiej.
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1 października 2018 roku mgr Jacek Waliszewski otrzymał awans na stanowisko
starszego dokumentalisty i zatrudnienie na czas nieokreślony.
Od ponad sześciu lat Archiwum nie dysponuje dodatkowym etatem informatyka.
W sprawach pilnych (głównie naprawa sprzętu komputerowego) korzystamy z pomocy
pracowników Uczelnianego Centrum Informatycznego (UCI). Z ramienia UCI opiekę
nad serwerem archiwum sprawował mgr Marek Czubenko, a nad bazami dr Dariusz
Skrenty.
W związku z planowanym wprowadzaniem w UMK elektronicznego systemu
zarządzania dokumentacją (EZD) i nowymi zadaniami stojącymi przed Archiwum
UMK w niedalekiej przyszłości niezbędne będzie otrzymanie przynajmniej ½ etatu
informatyka.

4. Gromadzenie i brakowanie
Podobnie jak w latach ubiegłych archiwiści uniwersyteccy sprawowali opiekę nad
narastającym zasobem archiwalnym i konsultowali z osobami prowadzącymi
dokumentację w poszczególnych komórkach sposoby jej właściwego opracowania,
przekazywania zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi oraz
brakowania. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia ubiegłego roku nowych
przepisów kancelaryjno-archiwalnych we wszystkich dziekanatach oraz komórkach
organizacyjnych UMK przeprowadzono szkolenia i konsultacje dotyczące ich
stosowania.
W ciągu 2018 roku odbyły się wizytacje w dziekanatach dwunastu wydziałów UMK
oraz w Instytucie Fizyki UMK, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
i w kilkunastu komórkach ogólnouczelnianych – i wydano zalecenia pokontrolne.
Sprawowano nadzór nad dokumentacją wytwarzaną i przechowywaną w Sekcjach
Archiwum UMK: Kwesturze i Bibliotece Uniwersyteckiej.
W roku 2018 zasób Archiwum UMK powiększył się o spuściznę po architekcie dr. inż.
Bogdanie Popławskim, który przekazał dokumentację z lat 1967-1973 dotyczącą
projektu campusu UMK na Bielanach (23 j. a.). Zakład Fizjologii Zwierząt z Wydziału
Biologii i Ochrony Środowiska UMK oddał spuściznę pozostałą po prof. Janinie
Hurynowicz (nie spisana), a prof. Jerzy Dygdała fragment dokumentacji po ojcu dr.
Adamie Dygdale (12 j. a.). Materiały po prof. Hurynowicz oraz dr. Dygdale dołożono
do ich spuścizn znajdujących się już w archiwum. Ponadto mgr Wacław Górski
dostarczył kolejną partię dokumentacji fotograficznej (719 j. inw. negatywów), a dr
Cecylia Iwaniszewska przyniosła kolejne cztery teczki, które spisano i dołożono do
jej spuścizny. Prof. Ireneusz Mikołajczyk z Katedry Filologii Klasycznej UMK
przekazał dokumentację nieistniejącego Teatru studenckiego „Perpetuum Mobile”
(5 j. a.).
W 2018 roku przejęto – 15.235 j. a.: w tym 588 j. a. kat. A (akta ogólne), 13 680
j. a. akt studenckich (kat. BE 50) i 967 j. a. kat. B (w tym także B 50); 133 j. a.
depozytów; kilka spuścizn – 158 j. a. oraz 719 j. inw. negatywów; 4.248 j. inw.
fotografii na nośniku cyfrowym; 47 nagrań filmowych; 38 j. a. materiałów
ulotnych (zaproszenia i plakaty, afisze).
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Archiwum dysponowało: 349.718 j. a.
(334.483 j. a. + 15.235 j. a.); 1051 j. a. depozytów; 80 spuściznami; 6.391
nagraniami na taśmach magnetofonowych, kasetowych oraz nośnikach cyfrowych
(lata 1965-2018); 7.978 pozytywami, 20.444 negatywami (lata 1946-2018); 16.322
j. inw. fotografii na nośniku cyfrowym (lata 2012-2018); 745 filmami video na
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kasetach VHS, DVD i innych nośnikach cyfrowych (lata 1960-2018); 1.766 j. a.
materiałów ulotnych (zaproszenia, plakaty lata 1946-2018) oraz wycinkami
prasowymi (lata 1946-2018). Zasób liczył 4.978,06 mb akt.
Brakowanie akt w komórkach: opiniowano i udzielono pomocy w przygotowaniu
spisów dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę w 13
komórkach ogólnouczelnianych i ogólnouniwersyteckich, w celu uzyskania
zezwolenia na ich brakowanie z Archiwum Państwowego w Toruniu. W ciągu 2018
roku wybrakowano 42,6 mb (977 j. a.) dokumentacji niearchiwalnej.

5. Opracowanie zasobu, pomoce
W ciągu roku uporządkowano:
 spuściznę dr. Adama Dygdały – 12 j. a.;
 spuściznę prof. Mirosława Nesterowicza – 25 j. a.
 spuściznę prof. Ernesta Pischingera – 7 j. a.;
 spuściznę dr. inż. Bogdana Popławskiego – 23 j. a.
 spuściznę po Andrzeju Szwalbe – 8 j. a.;
 spisano spuściznę prof. Leona Jeśmanowicza – 658 j. a.;
 korespondencję ze spuścizny prof. Leonida Żytkowicza – 7 j. a.;
 dokumentację Teatru studenckiego „Perpetuum Mobile” – 5 j. a.;
 uporządkowano akta studenckie i dokumentację Instytutu Ekonomicznego UMK
z lat 1968-1975 – 76 j. a.;
 uporządkowano i spisano kolejne negatywy fotografii mgra Wacława Górskiego –
719 j. inw. (spis 13);
 uporządkowano wspomnienia pracowników UMK, zestawienie jubileuszy,
konferencji oraz źródeł wywoływanych – 11 j. a.

Wprowadzono i uzupełniono:
 uzupełniono i dopisano kolejne zespoły do bazy SEZAM (System Ewidencji Zasobu
Archiwalnego) – 12 podzespołów. W końcu 2018 roku do bazy wpisanych było 189
podzespołów;
 Baza ARCHIWUM DANYCH SPOZA USOS (od 1 lipca 2013) – od momentu
uruchomienia do bazy wprowadzono 2110 rekordów, przy czym w ciągu 2018 roku
wpisano 212 rekordów. Całość liczyła 45786 rekordy (kontynuacja bazy
ABSOLWENT);
 Baza PRACOWNICY NAUKI I DYDAKTYKI UMK (w latach 1945-2004) – w 2018 roku
uzupełniono i uporządkowano dane w 45 biogramach (m.in. wprowadzano
informacje dotyczące awansów, nagród i odznaczeń, emerytur i zgonów, uzupełniono
bibliografię). W roku ubiegłym, w związku z innymi obowiązkami, do bazy
wprowadzono kilka rekordów. Całość liczyła 3808 rekordów;
 Baza PRACOWNICY ZWOLNIENI – w 2018 roku nie wpisano do niej żadnych
rekordów. Całość liczyła 2344 rekordy;
 Baza DOKTORATY i HABILITACJE – w roku 2018 do bazy wprowadzono 63
rekordy. Całość liczyła 3753 rekordy;
 Baza NAGRANIA – w roku 2018 nie wprowadzono żadnych rekordów. Całość liczyła
66 rekordów;
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 Baza FILMY – w roku 2018 do bazy wprowadzono 78 rekordów. Całość liczyła 78
rekordów;
 Baza ALBUM (fotografie) – w roku 2018 nie wprowadzono żadnych rekordów. Całość
liczyła 2782 rekordy;
 Baza NEKROLOGI – w roku 2018 wprowadzono 32 rekordy. Całość liczyła 1238
rekordów;
 Baza UŻYTKOWNIK – wpisano 82 osoby. Od roku 2012 w bazie zarejestrowano
1258 osób (informacje o użytkownikach i wykorzystywanych przez nich materiałach).

Ponadto:
 porządkowano teczki kadrowe, studenckie, przewodów doktorskich, habilitacyjnych,
akta profesorskie i własne na potrzeby użytkowników korzystających z Pracowni
Naukowej – 217 j. a.;
 kontynuowano porządkowanie dokumentacji Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UMK (akta ogólne, różne lata) – 35 j. a.;
 kontynuowano digitalizację fotografii ze spuścizny prof. Jerzego Serczyka – 1066
j. inw. (jednostki 309/110/VIII/84);
 w bazie IZA kontynuowano indeksowanie dokumentacji Wydziału PrawnoEkonomicznego UMK – 45 j. a.;
 sporządzono spis emerytowanych pracowników UMK obchodzących jubileusz
w 2019 roku – 93 osoby;
 sporządzono wykaz studentów z Wietnamu, Kambodży i Laosu studiujących na
UMK w latach 1957-1962, 1969-2006 – 58 osób;
 sporządzono 36 kart inwentarzowych do różnych kartotek (osób zmarłych,
najlepszych studentów, sportowców, absolwentów etc.).
 sporządzono spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji kancelarii Archiwum z lat
1977-2017 (kat. A, BE, B i Bc) – 69 j. a.;
 zestawiono spis komórek administracyjnych UMK dotyczący przekazywania
dokumentacji do AUMK – 40 komórek;
 spisano wszystkie podzespoły znajdujące się w zasobie Archiwum UMK – 273
podzespoły;
 wykonano 329 skanów ze spuścizny prof. A. Tomczaka dla potrzeb wystawy
Szlakiem profesora Andrzeja Tomczaka przygotowanej przez Instytut Historii
i Archiwistyki UMK, przy współpracy Archiwum UMK, w związku z nadaniem Auli
Collegium Humanisticum imienia Profesora;
 uporządkowano registraturę Archiwum AUMK (nadano jej jednolity układ, ułożono
i przesygnowano teczki wszystkich komórek przekazujących dokumentację);
 sporządzono nowe spisy zdawczo-odbiorcze spuścizn: Jadwigi Wilkoń-Michalskiej,
Waleriana Preisnera, Jadwigi Lechickiej, Tadeusza Witwickiego oraz Izabeli i Józefa
Mikulskich;
 udostępniono materiały audiowizualne Studenckiego Twórczego Klubu
Filmowego „Pętla” do realizacji cyklu filmów dokumentalnych o UMK pt. „Pocztówki
z przeszłości” realizowanych od początku marca 2018 roku przez Romana Tondela
z Uniwersyteckiej
Telewizji
Internetowej
(UMK
TV)
zob.:
https://www.youtube.com/watch?v=neJAvibIsQw)
i
filmu
dokumentalnego
o studenckim klubie „Od Nowa”;
 uruchomiono nowy interfejs bazy PRACOWNICY NAUKI I DYDAKTYKI UMK (Dariusz
Skrenty z UCI);
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 uporządkowano i oprawiono spisy zdawczo-odbiorcze za lata 2016-2018 – 7 tomów;
 w drugiej połowie 2018 roku Archiwum UMK zostało jednym z wykonawców
projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla
potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”, w ramach którego zostaną opracowane
i udostępnione zdigitalizowane negatywy fotografika Wacława Górskiego znajdujące
się w zasobie archiwalnym. Materiały te będą dostępne w Kujawsko-Pomorskiej
Bibliotece Cyfrowej (KPBC);
 w roku 2018 księgozbiór biblioteki podręcznej Archiwum UMK powiększył się o 50
publikacji, przy czym do katalogu komputerowego Horizont wprowadzono
53 rekordy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku księgozbiór podręczny liczył 1.991
pozycji wpisanych do inwentarza oraz 1.653 pozycje skatalogowane w systemie
Horizon.

W związku z 70-leciem Archiwum UMK pracownicy przygotowali:
 galerię fotografii byłych kierowników Archiwum UMK (sierpień);
 prezentowany na facebooku cykl „Spacer po Archiwum” (6 sierpnia-11 września),
w którym za pomocą fotografii uzupełnionych stosownym komentarzem pokazano
pomieszczenia
i
rzadko
eksponowane
zakamarki
archiwum,
zob.:
https://www.facebook.com/Archiwum.UMK/photos/a.191724570963774/14668227
96787272/?type=3&theater;
 klip „70 lat Archiwum UMK” promujący jednostkę i prezentujący zakres jej
działalności, zrealizowany przez UMK TV w oparciu o przygotowany wcześniej pomysł
i scenariusz, zob.: https://www.youtube.com/watch?v=RAbc0tnnh4o;
 wystawę multimedialną pt. „Prywatne archiwa kierowników Archiwum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” zrealizowaną przy współpracy UMK
TV, zob.: https://www.youtube.com/watch?v=iGAsdfax1yI;
 artykuł „Archiwum UMK ma 70 lat: to naukowa pamięć Uniwersytetu” – do
lokalnego dodatku „Gazety Wyborczej”, 2018 nr 238 z 12 października, zob.:
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,24035100,archiwum-umk-ma-70-lat-tonaukowa-pamiec-uniwersytetu.html;
 artykuł „70 lat Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
do dziennika
„Nowości”,
zob.:
https://nowosci.com.pl/70-lat-archiwumuniwersytetu-mikolaja-kopernika-wtoruniu/ar/13611238?utm_source=facebook.com&utm_medium=nowosci&utm_cam
paign=70-lat-archiwum-uniwersytetu;
 folder „Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, Toruń 2018;
 publikację „Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator
o zasobie archiwalnym (stan na 31 grudnia 2017)”, pod red. A. Supruniuk
i Weroniki Krajniak, Toruń 2018;
 konferencję naukową pt. „Archiwa uczelniane w dobie elektronicznego
zarządzania dokumentacją” (19 października);
Pierwszy dzień jubileuszu 70-lecia został zarejestrowany przez UMK TV, zob.:
https://www.youtube.com/watch?v=Agh2cW9fuSw.

6. Udostępnianie akt
W roku 2018 Pracownię Naukową w archiwum odwiedziło 98 osób (głównie studenci
i pracownicy UMK), w tym 89 osób skorzystało z materiałów do celów naukowych,
pozostałe dziewięć osób przeglądało dokumentację m.in. do przygotowywanych
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wystaw, służbowo i hobbystycznie. Na miejscu udostępniono 217 j. a. (w tym prace
magisterskie, licencjackie, doktorskie, akta własne, spuścizny i wycinki prasowe),
450 j. arch. fotografii oraz 88 książek z biblioteki podręcznej.
Dla potrzeb 25 użytkowników wykonano 919 skanów dokumentów i fotografii
oraz 228 stron kserokopii. Od roku 2012 ewidencja osób odwiedzających
pracownię naukową prowadzona jest za pomocą Bazy UŻYTKOWNIK. Jak co roku od
1 do 31 sierpnia 2018 roku, w związku z przerwą wakacyjną, pracownia naukowa
była zamknięta. Poszczególnym jednostkom i komórkom organizacyjnym UMK
wypożyczono – 492 j. a.
W ciągu ubiegłego roku odpowiedziano na 138 różnych kwerend (głównie mailowych
i listownych) od osób prywatnych i komórek organizacyjnych UMK dotyczących m.in.:
danych osobowych pracowników naukowych i administracyjnych Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania UMK do przygotowywanej publikacji, powstania
i początków działalności Instytutu Ekonomicznego UMK oraz jego pierwszych
absolwentów, doktoratu honoris causa Petera Friedricha (1996), danych
biograficznych prof. Mariana Gumańskiego, lat pracy na UMK prof. Jerzego Tomali,
dokumentacji budowy Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, starań UMK
o teleskop Drapera, działalności rektorskiej prof. Jana Kopcewicza w latach 19821984, absolwentów: filologii polskiej z rocznika 1968 oraz ekonomii z rocznika 1976,
danych osobowych absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych: Leokadii Serafinowicz
i Zdzisława Niedźwiedzia, seminarzystów prof. Mieczysława Wojciechowskiego, liczby
studentów z Wietnamu, Kambodży i Chin studiujących na UMK w latach 1970-2005,
weryfikacji danych absolwentów UMK dla pracodawców z zagranicy, spuścizny prof.
Bronisława Nadolskiego, korespondencji prof. Tadeusza Czeżowskiego.
Ponadto zrealizowano kilkanaście kwerend fotograficznych, które były wykorzystane
w przygotowanych publikacjach i ekspozycjach dotyczących m.in. Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach,
studentów, profesorów i pracowników UMK: Zbigniewa Herberta, Jerzego Hoppena,
Wilhelminy Iwanowskiej, Zinaidy Jagodzińskiej-Omeljanowicz, Jana Kopcewicza,
Leszka J. Moszyńskiego, Zygmunta Narskiego, Jerzego Tomali, Andrzeja Tomczaka,
Bronisława Włodarskiego, Leonida Żytkowicza, Józefa Mossakowskiego, Ireny JanoszBiskupowej, Henryki Duczkowskiej-Moraczewskiej, Janusza Tandeckiego. Nagrania
Studenckiego Twórczego Klubu Filmowego ,,Pętla" udostępniono do cyklu filmów
dokumentalnych o UMK pt. „Pocztówki z przeszłości”.

Ponadto:
 sporządzono – 233 zaświadczenia dla ZUS;
 przeprowadzono weryfikację danych dla – 50 osób (absolwentów UMK);
 wydawano i wysłano absolwentom UMK – 127 dokumentów;
 wysłano – 861 listów (tradycyjną pocztą);
 udzielono ca. 300 informacji telefonicznych i na miejscu w Archiwum UMK;
 przeszkolono 24 nowo przyjętych pracowników UMK w zakresie stosowania
przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 praktyki odbyła studentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją (praktyki
I stopnia).
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7. Prace naukowo-badawcze, organizacyjne, konferencje, zajęcia

ze studentami
 Bożena Kierzkowska
- Wydziały, instytuty, katedry i zakłady, w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu: informator o zasobie archiwalnym (stan na 31 grudnia 2017),
pod red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak, Toruń 2018, S. 93-144, il.;
- Materiały ulotne w zasobie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
„Folia Torunensia”, T. 18: 2018, s. 197-218, il.;
- Audiovizual'naâ dokumentaciâ istočnik po istorii universiteta: (na primere fonda
Arhiva Universiteta Nikolaâ Kopernika v Torune), w: Istoriâ i istoriografiâ: ob''ektivnaâ
realnost' i naučnaâ interpretaciâ: sbornik naučnyh statej po materialam
meždunarodnoj naučnoj konferencii, posvâŝennoj 140-letiû so dlâ roždeniâ akademika
V. I., red. A. D. Korol', Minsk 2018, S. 384-398 (wspólnie z: Marleną Jabłońską);
- Rozważania nad zawodem archiwisty uniwersyteckiego w 70. rocznicę powstania
Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Archiwista Polski”, R. 23:
2018, nr 3-4, s. 15-26;
- Konferencja "Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Archiwa uczelniane, instytucji
naukowych i kulturalnych po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach", Warszawa, 16-17 września 2015, „Archiwista Polski”, R. 23: 2018, nr 34, s. 112-115;
- Sekcja Archiwa Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich, Archiwum UMK: sprawozdanie z konferencji, „Archiwista Polski”, R. 23:
2018, nr 3-4, s. 108-111;
- Sprawozdanie z jubileuszu 70-lecia Archiwum UMK, „Archiwista Polski”, R. 23: 2018,
nr 3-4, s. 91-96;
- Hasła do „Toruńskiego Słownika Biograficznego”, t. 8 [oddane do druku]:
Błażejewski Franciszek Jan (1924-2009);
Bruszewski Wojciech Jan (1947-2009);
Dembiński Brunon Józef (1932-2004);
Frąckowiak Danuta Maria (1925-2011);
Gutsze Aleksander Romuald (1933-2004);
Huppenthal Lesław Dariusz (1923-2010);
Reiss Witold Bogusław (1892-1975).
- udział w konferencji VI Wiosenne Spotkania Archiwalne pt. „Zarządzanie
dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia”, Toruń 24-25 maja
2018 r.;
- udział w konferencji pt. „My i nasze archiwa – sytuacja archiwów i archiwistów
w uczelniach wyższych”, Bydgoszcz 13-14 września 2018;
- organizacja konferencji jubileuszowej pt. „Archiwa uczelniane w dobie
elektronicznego zarządzania dokumentacją”, Toruń 19 października 2018 (wspólnie
z Pauliną Bunkowską);
- wyjazd służbowy do Uniwersytetu Gdańskiego na szkolenie w związku z projektem
wdrożenia w UMK Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD; Gdańsk 21
maja);
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 Weronika Krajniak
- Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator o zasobie (stan na
31 grudnia 2017), pod red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak, Toruń 2018, 503 s.,
il.
- Spuścizny po pracownikach Uniwersytetu oraz osobach związanych z Uczelnią,
w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator o zasobie
archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017), pod red. Anny Supruniuk i Weroniki
Krajniak, Toruń 2018, S. 289-366, il.;
- Indeks rzeczowy, oprac. Weronika Krajniak, w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu: informator o zasobie archiwalnym (stan na 31 grudnia 2017),
pod red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak, Toruń 2018, S. 483-503, il.;
- Wstęp, w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator
o zasobie archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017), pod red. Anny Supruniuk
i Weroniki Krajniak, Toruń 2018, S. 9-49, il. (wspólnie z: A. Supruniuk);
- Skarbiec pamięci uniwersyteckiej, „Głos Uczelni”, 2018, nr 11-12, s. 82-83, il.
- Jubileusz 70-lecia Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (18-19
października 2018 r.), „Rocznik Toruński”, T. 45: 2018, s. 319-323;
- Jerzy Serczyk i jego materiały w zasobie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, „Archeion”, T. 119 [po korektach];
- Hasła do „Toruńskiego Słownika Biograficznego”, t. 8 [oddane do druku]:
Hanusowa Wanda (1914-1973);
Jeśman Halina (1899-1992);
Kiełczewska-Zaleska Maria (1906-1980);
Pischinger Ernest (1905-1980);
Rajski Jerzy Adam (1917-1993);
Wilczyński Andrzej Marian (1928-1988).
- artykuł „70 lat Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” – do
dziennika „Nowości” (przygotowanie tekstu i materiałów fotograficznych);
- wystawa multimedialna pt. „Prywatne archiwa kierowników Archiwum Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu” zrealizowana przy współpracy UMK TV (pomysł,
scenariusz, dobór materiałów i opracowanie);
- wyjazd służbowy do Uniwersytetu Gdańskiego na szkolenie w związku z projektem
wdrożenia w UMK Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD; Gdańsk 21
maja).

 Anna Supruniuk
- Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator o zasobie (stan na
31 grudnia 2017), pod red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak, Toruń 2018, 503 s.,
il.
- Kalendarium Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za lata 19482017, oprac. Anna Supruniuk, w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu: informator o zasobie archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017), pod
red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak, Toruń 2018, S. 51-86, il.;
- Jednostki administracyjne, w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu: informator o zasobie archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017), pod
red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak Toruń 2018, S. 145-192, il.;
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- Instytucje, organizacje, związki i towarzystwa działające przy Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika, w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:
informator o zasobie archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017), pod red. Anny
Supruniuk i Weroniki Krajniak Toruń 2018, S. 221-258, il.;
- Bibliografia, w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator
o zasobie archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.), pod red. Anny Supruniuk
i Weroniki Krajniak, Toruń 2018, S. 393-478;
- Wstęp, w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator
o zasobie archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017), pod red. Anny Supruniuk
i Weroniki Krajniak, Toruń 2018, S. 9-49, il. (wspólnie z: W. Krajniak);
- Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i usługowe, w: Archiwum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator o zasobie archiwalnym (stan
na dzień 31 grudnia 2017 r.), pod red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak, Toruń
2018, S. 193-220, il. (wspólnie z: J. Waliszewskim);
- Organizacje studenckie (naukowe, kulturalno-sportowe, polityczne i usługowe),
w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator o zasobie
archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.), pod red. A. Supruniuk i Weroniki
Krajniak, S. 259-288, il. (wspólnie z: J. Waliszewskim);
- Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, [12] s., il. [folder];
- Archiwum UMK ma 70 lat: to naukowa pamięć Uniwersytetu, Gazeta Wyborcza
(Toruń),
2018,
nr
238
z
12
października,
s.
4-5,
il.,
zob.:
http://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,24035100,archiwum-umk-ma-70-lat-tonaukowa-pamiec-uniwersytetu.html;
- W gorsecie tradycji i pamięci, „Forum Akademickie”, 2018, nr 11(300), s. 32-35, il.
(wspólnie z: Mirosławem A. Supruniukiem) [dotyczy Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie];
- „Studia Źródłoznawcze”, T. 54: 2018, s. 216-218, rec. Słownika historycznogeograficzny ziemi liwskiej w średniowieczu, opr. M. Piber-Zbieranowska, A. Salina,
przy współpracy E. Kowalczyk-Heymann, pod red. T. Jurka (Słownik historycznogeograficzny ziem polskich w średniowieczu, pod red. T. Jurka, t. II: Mazowsze –
województwo mazowieckie, cz. III), Warszawa 2017, ss. XIX + 263, mapa;
- Mistrz, czyli jubileusz 90. urodzin Profesora Janusza Bieniaka (sprawozdanie
z uroczystości), „Studia Źródłoznawcze”, T. 54: 2018, s. 29-31;
- Laudacja wygłoszona z okazji 90-lecia urodzin prof. Janusza Bieniaka 20 listopada
2017 r., „Studia Źródłoznawcze”, T. 54: 2018, s. 13-14 (wspólnie z: Janem
Wroniszewskim);
- Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/42). Studium
historyczno-archiwalne (wspólnie z: M. A. Supruniukiem) [książka, oddana do druku];
- Doktoraty honorowe na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1920-1947),
Warszawa 2018 (wspólnie z: Mirosławem A. Supruniukiem) [w druku];
- Hasła do „Toruńskiego Słownika Biograficznego”, t. 8 [oddane do druku]:
Baranowski Henryk (1920-2011), bibliotekarz, bibliograf (wspólnie z: Mirosławem
A. Supruniukiem) [oddane do druku];
Ogłoza Emil (wł. Emilian) (1913-1973), urzędnik państwowy, działacz społeczny,
Kurowski Leon (1907-1998), prawnik specjalizujący się w prawie finansowym,
profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i UW, rektor UMK (1951-1952).
- opracowanie „Kalendarium UMK” za rok 2018 z uzupełnieniami lat ubiegłych na
stronę
WWW
Archiwum
UMK,
zob.:
http://www.archiwum.umk.pl/bazy/kalendarium/;
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- wykład z prezentacją dotyczący sposobów zarządzania Archiwum UMK i jego
zasobem dla studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją (6 czerwca);
- członek Komitetu Redakcyjnego „Toruńskiego Słownika Biograficznego” (od t. 8, maj
2017);
- członek ogólnopolskiego grantu ministerialnego "Słownik bio-bibliograficzny
pracowników i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)" –
kwerenda archiwalna w Centralnym Archiwum Państwowym Litwy, Wilno 9-20 lipca
2018 r.;
- członek komitetu opracowującego kolejny tom „Historii Torunia” (część dotycząca
dziejów UMK w latach 1945-1975);
- wyjazd służbowy do Uniwersytetu Gdańskiego na szkolenie w związku z projektem
wdrożenia w UMK Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD; Gdańsk 21
maja).



Jacek Waliszewski

- Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i usługowe, w: Archiwum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator o zasobie archiwalnym (stan
na dzień 31 grudnia 2017 r.), pod red. Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak, Toruń
2018, S. 193-220, il. (wspólnie z: A. Supruniuk);
- Organizacje studenckie (naukowe, kulturalno-sportowe, polityczne i usługowe),
w: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: informator o zasobie
archiwalnym (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.), pod red. A. Supruniuk i Weroniki
Krajniak, S. 259-288, il. (wspólnie z: A. Supruniuk);
- cykl prezentowany na facebooku „Spacer po Archiwum” (6 sierpnia-11 września),
w którym raz w tygodniu za pomocą fotografii uzupełnionych stosownym opisem
pokazano pomieszczenia i rzadko eksponowane zakamarki archiwum (pomysł,
scenariusz i realizacja);
- klip „70 lat Archiwum UMK” promujący jednostkę zrealizowany przez UMK TV
(pomysł i scenariusz);
- wyjazd służbowy do Uniwersytetu Gdańskiego na szkolenie w związku z projektem
wdrożenia w UMK Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD; Gdańsk 21
maja).



Wójtowicz Artur

- Sprawozdanie z obchodów 70-lecia Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, „Archeion”, T. 119 [w druku];
- wyjazd służbowy do Uniwersytetu Gdańskiego na szkolenie w związku z projektem
wdrożenia w UMK Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD; Gdańsk 21
maja).

8. Budżet i zakupy
Limit środków dla Archiwum UMK na wydatki rzeczowe i usługi na rok 2018 wynosił
86.600.00 zł w tym 48.960.00 zł na wynajem ośmiu pomieszczeń w DS-1 (zob. zał.
1).
Do biblioteki podręcznej Archiwum UMK zakupiono – jedno czasopismo i 20
książek; 29 tytułów – pochodziło z darów od osób prywatnych i instytucji.
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