Informacja i nasza oferta
Pierwszy tom Krakowskiego Rocznika Archiwalnego ukazał się w 1995 roku. W słowie
wstępnym do numeru dyrektor dr Sławomir Radoń - równocześnie redaktor Rocznika - nakreślił
cele, jakie przyświecają nowemu wydawnictwu i nawiązał do dawnych tradycji wydawniczych
archiwów krakowskich z końca XIX w. i pierwszej połowy XX wieku.
Krakowski Rocznik Archiwalny udostępnia łamy swojego pisma zarówno doświadczonym
badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. Do Komitetu Redakcyjnego
zostali zaproszeni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i archiwiści z Archiwum Głównego
Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Krakowie oraz Archiwum Nauki PAN i
PAU w Krakowie. Recenzentami Rocznika są osoby ze znacznym dorobkiem naukowym.
Krakowski Rocznik Archiwalny publikuje materiały związane z historią Krakowa i całej
Małopolski, także Wschodniej. Zawartość Rocznika to: artykuły, materiały źródłowe,
zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, artykuły recenzyjne oraz kronika.
W 2012 roku Rocznik został wpisany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę
czasopism naukowych - lista B, otrzymał wówczas 1 pkt, w 2013 r. po ponownej ocenie
Rocznikowi przyznano 3 pkt. potwierdzone w 2014 r. Od 23 grudnia 2015 r. Rocznik posiada 6
pkt.
Czasopismo jest dofinansowywane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Tomy 1-23 Rocznika dostępne są online W 2018 r. ukazał się rocznik XXIII.
Więcej informacji o czasopiśmie i możliwości publikowania artykułów zostało zamieszczone na
stronie Krakowskiego Rocznika Archiwalnego (www.kra.ank.gov.pl)

„O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy…” Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka w
opracowaniu Sylwestra Rękasa. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wydała
wspomnienia Antoniego Górszczyka obejmujące okres od jego dzieciństwa (koniec XIX w.) do
momentu wybuchu II wojny światowej. Książka wchodzi w skład serii wydawniczej „Wielka
Wojna – Codzienność Niecodzienności” i nawiązuje do rocznicy wybuchu Pierwszej Wojny
Światowej. W publikacji znajdziemy wiele fotografii dokumentów, miejsc i osób związanych z
życiem autora. Działał on w kilku organizacjach jako nauczyciel, polityk, etnograf, społecznik i
żołnierz, za każdym razem krytycznie opisując naganne postawy ludzi. Wojnę natomiast ganił
jedynie za nadmierną brutalność, gdyż poza tym akceptował ją w pełni jako nieodłączną cześć
życia. Będąc żołnierzem Polskich Drużyn Strzeleckich i II Brygady Legionów Polskich został
odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
Za pracę społeczną otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Dziesięciolecia Odzyskania
Niepodległości.

"Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków". Publikacja została
wydana jako praca zbiorowa powstała we współpracy wydawnictw Archiwum Narodowego w
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Krakowie i Fundacji Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich. Jest bogato ilustrowana w wersji
dwujęzycznej (angielskiej i polskiej). Opisuje okres od średniowiecza do czasów po Drugiej
Wojnie Światowej, najszerzej ilustrując XIX i XX wiek a zwłaszcza wydarzenia Drugiej Wojny
Światowej. Stanowi zapis historyczny spraw z wielu dziedzin życia, dotyczących mieszkańców
Krakowa należących głównie do narodu żydowskiego. Zawartość publikacji obejmuje
dokumenty pochodzące z krakowskiej wystawy jaka odbyła się w dniach 15-19 VII 2018.
Większość tych dokumentów wydały organy władzy i administracji lokalnej. Dokumenty dotyczą
na przykład próśb do władz, decyzji władz, deklaracji zastawów za udzielone pożyczki,
sprzedaży nieruchomości, zeznań sądowych, ksiąg hipotecznych, władz gminy, metryk urodzin,
spisu ludności, pozwoleń na handel uliczny, statutów stowarzyszeń, pomników, portretów
zasłużonych osób, szkół, migracji ludności, planów dzielnic Krakowa

"Kronika Gimnazjum w Bochni 1817-1904" .Publikacja wydana w związku z jubileuszem
200-lecia szkoły. Podstawą wydawnictwa źródłowego jest rękopis, sporządzony w jednym
egzemplarzu, unikalny i dotychczas w całości niepublikowany, a przechowywany w zbiorach
Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni. Kronika przedstawia okoliczności
powstania gimnazjum i jego rozwój w latach 1817-1904. W tle przewija się codzienne życie
gimnazjalne, urozmaicone zapisami ważniejszych wydarzeń miejskich np. pożaru w kopalni w
1850 roku, wymiany dachu na kościele farnym, budowy kolei na trasie Kraków – Lwów,
stacjonowania wojsk rosyjskich w mieście w 1849 r., czy pobytu arcyksięcia austriackiego
Franciszka Karola w bocheńskim gimnazjum, w lecie 1823 r.
Publikacja ma charakter naukowy, opatrzony recenzją dr hab. Marii Stinii. Została wydana
nakładem Archiwum Narodowego w Krakowie dofinansowana ze środków Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Bochni oraz 1 Liceum
Ogólnokształcącego w Bochni.
Publikacja dostępna online
Publikacja dostępna online wersja MOBI

„Krakowski kolaż. 60. rocznica powstania Kabaretu Piwnica pod Baranami 1956-2016”. Katalog
powstał w 2016 r. w związku z wystawą z okazji jubileuszu 60 – lecia legendarnego
krakowskiego Kabaretu organizowaną przez Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy
ze Stowarzyszeniem Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami, Naczelną Dyrekcją
Archiwów Państwowych oraz Gminą Miejską Kraków.
Katalog prezentuje materiały archiwalne z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie oraz
prywatnych kolekcji dotyczące „Piwnicy” i jej twórców.
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„Raport z działalności Archiwum Narodowego w Krakowie za lata 2014-2015" opublikowany
przez Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2016
Bogato ilustrowany raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące krakowskiego Archiwum z
dwóch ostatnich lat jego działalności. Publikacja przedstawia sprawozdanie z dokonań
Archiwum Narodowego w Krakowie między innymi w zakresie wzbogacenia zasobu,
udostępniania i digitalizacji, działalności wydawniczej, edukacyjnej, popularyzacyjnej, a także
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jakim jest budowa nowej siedziby Archiwum.

„Pamiętnik Mariana Dydyńskiego z Raciborska” wydany przez Archiwum Narodowe w Krakowie
i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Kraków 2015
Autor pamiętnika Marian Dydyński (1843-1920) – poseł na Sejm Krajowy Galicyjski, polityk
konserwatywny i działacz społeczny, całe życie prowadził szczegółowy diariusz. Swoje
wspomnienia z lat 1864-1920 spisał pod koniec życia w formie pamiętnika. Opisuje w nim
pokrótce losy swojej rodziny i dzieje Raciborska oraz innych majątków z terenu Galicji. Czytelnik
znajdzie tu informacje o osobach znanych w całym kraju, ale także o lokalnych działaczach
politycznych i społecznych głównie ziemianach z terenu powiatu krakowskiego i wielickiego.
Publikację uzupełniają drzewa genealogiczne rodziny Dydyńskich i Przychodzkich oraz
fotografie pochodzące z prywatnych zbiorów m.in. rodziny Morstinów.

Książka "1914. Zdarzyło się w Krakowie" wydana przez Archiwum Narodowe w Krakowie i
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Kraków 2015
Książka na formę kroniki bogato ilustrowanej, głównie materiałami pochodzącymi z zasobu
Archiwum Narodowego w Krakowie. Następujące po sobie opisy wydarzeń, mających miejsce w
1914 roku, obrazują rozwój sytuacji politycznej i stan narastającego napięcia w stosunkach
między europejskimi mocarstwami. Równocześnie pozwalają zobrazować ich wpływ na życie
spokojnego dotąd miasta i jego mieszkańców.

Książka Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza 1784–1915, została wydana w
2015 r. przez Archiwum Narodowe w Krakowie w związku z obchodami 100. rocznicy
połączenia Krakowa i Podgórza. Publikacja zawiera naukowo opracowane wykazy obywateli i
obywateli honorowych Podgórza z lat 1784-1915. We wstępie przedstawiono zmiany
uregulowań prawnych związanych z nadawaniem obywatelstwa i obywatelstwa honorowego.
Uzupełnieniem są krótkie biogramy osób wymienionych w wykazach, zarówno znanych postaci,
które uzyskały obywatelstwo honorowe miasta, jak i mieszkańców Podgórza, którym przyznano
obywatelstwo miejskie.
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Monografia powiatu limanowskiego Limanowszczyzna – dobrze rządzony powiat, powstała przy
współpracy wydawniczej Starostwa Powiatowego w Limanowej z Archiwum Narodowym w
Krakowie w 2014 r. Monografia stanowi syntezę dziejów powiatu limanowskiego od czasów
austro-węgierskich po XXI wiek, z podkreśleniem tych obszarów, które świadczyły o jego
niepowtarzalności.

Dziś albo nigdy. Wielka wojna i polskie dążenia niepodległościowe. Katalog powstał 2014 r. w
związku z wystawą organizowaną w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej przez Archiwum
Narodowe w Krakowie we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz
archiwami państwowymi. Katalog prezentuje materiały archiwalne ukazujące obraz wydarzeń,
który zapoczątkował w Europie i świecie głębokie przemiany mające wiele konsekwencji w tym
działania przynoszące Polsce niepodległość. W wydawnictwie zebrano wyniki wnikliwej
kwerendy w polskich archiwach oraz Muzeum Polskim w Chicago.

Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w
Polsce. Wydana w 2013 r. przez Archiwum Narodowe w Krakowie, publikacja to rezultat
wieloletnich badań nad historią kształcenia geometrów w czasach staropolskich oraz
analizowania zachowanych efektów ich pracy. Temat ten w tak szerokim ujęciu został
opublikowany po raz pierwszy. Uniwersytet Krakowski w okresie staropolskim wykształcił wielu
znanych geometrów, a stworzone przez nich mapy zachowały się m.in. w zbiorach polskich
archiwów i stanowią doskonałe źródło dla różnorodnych badań. Publikacja zawiera gruntowną
analizę zasad tworzenia map w Małopolsce w porównaniu z pozostałymi głównymi ośrodkami
kartograficznymi dawnej Polski, znajdziemy tu również dzieje uniwersyteckiej katedry
kształcącej geometrów oraz opis zawodowych losów jej absolwentów. Wydawnictwo zostało
4/9

zilustrowane reprodukcjami materiałów kartograficznych co wzmacnia walor poznawczy książki.
Książka Kazimierz - sławny i z czynów Wielki wydana przez Archiwum Państwowe w Krakowie i
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiera materiały z sesji naukowej,
zorganizowanej w 2010 roku Nowym Wiśniczu z okazji 700-lecia urodzin króla Kazimierza
Wielkiego.

Projekt "Polscy emigranci w Norwegii w XIX-XXI w. Materiały źródłowe do badań" powstał we
współpracy z Opplandsarkivet avdeling Maihaugen w Lillehammer i był realizowany do końca
2010 roku równolegle w Polsce i Norwegii.
Założeniem projektu było zebranie dokumentacji na temat emigracji Polaków do Norwegii,
zbadanie zbliżenia dwóch odmiennych historycznie i kulturowo społeczności, ich wzajemnego
poznania i koegzystencji.
Podsumowaniem wyników zrealizowanego projektu jest dwujęzyczne (polsko-angielskie)
wydawnictwo Polacy w Norwegii (XIX-XXIw.). Wybór materiałów źródłowych. Do publikacji
została załączona płyta, na której umieszczono: film "Norwegia oczyma Polaków", reprodukcje
materiałów archiwalnych zebranych w trakcie realizacji projektu, prezentację technik
fotograficznych stosowanych przez Ludwika Szacińskiego, prezentację o Archiwum
Państwowym w Krakowie, informacje o projekcie.

Dwujęzyczne (polsko-angielskie) wydawnictwo Wielki Kraków. Rozszerzenie granic miasta w
latach 1910-1915. Wybrane materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie
prezentuje zmiany urbanistyczne w Krakowie zmierzające do utworzenia nowoczesnego miasta.
Powzięte na początku XX w. decyzje oraz zrealizowane inwestycje na długie lata ukształtowały
układ przestrzenny Krakowa, wpłynęły na jego rozwój do dnia dzisiejszego. W stulecie tego
wydarzenia Archiwum Państwowe w Krakowie w wydawnictwie prezentuje archiwalia związane
z ideą stworzenia Wielkiego Krakowa, jego promotorem – prezydentem Juliuszem Leo,
planowanymi i zrealizowanymi inwestycjami oraz gminami, które stały się częścią współczesnej
aglomeracji.
Do wydawnictwa dołączono cztery plany (plansze).
Publikacja dostępna online

Bogato ilustrowane wydawnictwo albumowe Bez zaciemnienia. Codzienność okupowanego
Krakowa w materiałach Archiwum Państwowego w Krakowie, w którym zaprezentowano zwykły
dzień w okupowanym mieście.
Materiały (dokumenty i fotografie) pochodzące z zasobu krakowskiego Archiwum zostały
podzielone tematycznie ukazując nowa władzę i jej okrutne porządki, sposób zarobkowania i
przetrwania mieszkańców Krakowa, jak również sposób spędzania przez nich wolnego czasu
oraz okupacyjną codzienność. Do albumu dołączony został plan miasta Krakowa z 1943 roku.
Publikacja zawiera wersję polską i angielską.
Publikacja dostępna online
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Przewodnik Materiały archiwalne związane z osobą Heleny Modrzejewskiej przechowywane w
Archiwum Państwowym w Krakowie. Przewodnik został przygotowany z okazji setnej rocznicy
śmierci wybitnej polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej. Aktorka przez znaczącą część swojego
życia związana była z Krakowem i zapisała się trwale w pamięci Krakowian. W wydawnictwie
zebrano informacje o archiwaliach dotyczących jej życia i twórczości, a przechowywanych w
Archiwum Państwowym w Krakowie. Prezentacja multimedialna pozwala natomiast zapoznać
się bezpośrednio z omawianymi archiwaliami.

Wydawnictwo Ordynacja dla Miasta Krakowa z 1778 roku jest publikacją tekstu rękopisu
"Ordynacji dla Miasta Krakowa z 1778 roku" znajdującego się w Archiwum Państwowym w
Krakowie. Dokument ten powstał jako efekt działalności krakowskiej Komisji Boni Ordinis. Obok
tekstu źródłowego opatrzonego aparatem naukowym, czytelnik znajdzie w wydawnictwie
informacje o okolicznościach powstania ordynacji oraz reprodukcję rękopisu.

"...odsłonić to, w jakiej cenie powinny być u nas wszelkiego rodzaju pamiątki przeszłości...".
Archiwum Państwowe w Krakowie 1878-2008 - prezentacja multimedialna bogato ilustrowana
reprodukcjami materiałów archiwalnych, przygotowana z okazji jubileuszu 130-lecia Archiwum
Państwowego w Krakowie. Publikacja opisuje dzieje i zadania Archiwum oraz przedstawia
najcenniejsze, najciekawsze i nietypowe archiwalia zgromadzone w magazynach archiwalnych.
Wydawnictwo zawiera wersję angielską (CD).
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Dyrektorzy krakowskich Archiwów znani są z kart historii środowiska naukowego związanego z
Uniwersytetem Jagiellońskim, Polską Akademią Umiejętności i Polską Akademią Nauk. W
publikacji Nie dać ginąć szczątkom dawnych piśmienniczych pamiątek. Dyrektorzy Archiwum
Państwowego w Krakowie XIX-XXI w. zostały przedstawione najważniejsze fakty z ich życia
dotyczące wykształcenia, kariery zawodowej i naukowej. Położono nacisk na informacje o ich
działalności w Archiwum. Opracowanie powstało w oparciu o podstawowe publikacje dotyczące
dziejów krakowskich Archiwów, uzupełnione słownikowymi danymi biograficznymi i
informacjami źródłowymi.
Publikacja dostępna online

Publikacja W poszukiwaniu przodków. Źródła do badań genealogicznych w Archiwum
Państwowym w Krakowie przygotowana z myślą o tych, którzy zamierzają szukać korzeni
swojej rodziny. W prosty i przystępny sposób na przykładzie materiałów przechowywanych w
Archiwum Państwowym w Krakowie, autorka objaśnia krok po kroku sposób przeprowadzania
badań genealogicznych. Wydawnictwo bogato ilustrowane reprodukcjami archiwaliów. Zawiera
wersję angielską, oraz przydatne przy poszukiwaniach słowniczki i zestawienia.
Publikacja dostępna online

Przewodnik przygotowany z okazji stulecia śmierci Stanisława Wyspiańskiego ma za cel
przybliżenie czytelnikom życia i działalności genialnego malarza, poety i dramaturga poprzez
zachowane różnego rodzaju materiały archiwalne. W książce Materiały archiwalne związane z
osobą Stanisława Wyspiańskiego przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie.
Przewodnik prezentowane są archiwalia związane nie tylko z życiem prywatnym i publicznym
oraz twórczością artysty, ale również z kultywowaniem pamięci o Wyspiańskim przez
Krakowian. Publikacja została przygotowana w formie drukowanego przewodnika oraz
prezentacji multimedialnej na płycie CD.
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Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku to
publikacja tekstu rękopisu "Zbiór opisów dóbr miasta stołecznego Krakowa roku 1792"
znajdującego się w Archiwum Państwowym w Krakowie w Zbiorze Ambrożego Grabowskiego.
Rękopis ten zawiera inwentaryzację nieruchomości miejskich, tym cenniejszą, że niektóre
opisywane budynki nie zachowały się do naszych czasów np.: Ratusz z odwachem, Waga
Wielka, Waga Mała, Szkoła Mariacka, Szpital św. Ducha oraz mury miejskie z basztami i
bramami. Zgromadzony w krakowskim Archiwum materiał ikonograficzny z przełomu wieków
XVIII i XIX pozwolił na zilustrowanie tekstu źródła widokami opisanych obiektów.
Publikacja dostępna online

Inwentarz akt Towarzystwa Strzeleckiego (Bractwa Kurkowego) w Krakowie z lat 1951-1939
(1964-2004) - tzw. idealny inwentarz archiwalny akt Towarzystwa Strzeleckiego w Krakowie
obejmujący dokumentację przechowywaną w Archiwum Państwowym w Krakowie oraz w
Muzeum Historycznym m. Krakowa. Publikacja zawiera krótki wstęp poświęcony historii
Towarzystwa, opis zachowanych materiałów archiwalnych oraz sam katalog obejmujący 173
jednostki inwentarzowe.

Wydawnictwo albumowe, bogato ilustrowane, poświęcone internetowej wystawie
zorganizowanej przez dziewięć archiwów miast wybranych jako europejskie stolice kultury 2000
roku (Bergen, Bolonia, Kraków, Helsinki, Praga, Reykjavik, Santiago de Compostela). Każde z
ww. miast jest przedstawione w wydawnictwie poprzez materiały archiwalne związane z
regionalną historią. Wystawa jest prezentowana w Internecie na stronie www.euarchives.org.
Wydawnictwo Evidence! Europe reflected in Archives, Santiago de Compostela jest
wielojęzyczne. Wszystkie teksty opublikowano w jęz. angielskim oraz, w częściach
poświęconych danemu miastu, w języku narodowym (czeskim, fińskim, islandzkim, włoskim,
norweskim, polskich i hiszpańskim)
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Katalog wystawy, której organizatorami było Archiwum Państwowe w Krakowie oraz Zamek
Królewski na Wawelu.
Wystawa ta była eksponowana w miejscach związanych z postacią królowej, najpierw w
historycznym Castello Svevo w Barii, a następnie w Krakowie w Królewskim Zamku na Wawelu
(w dniach 14 września - 19 listopada 2000 roku). Każda z edycji wystawy skupiała się na
podkreśleniu, czy to działalności Bony Sforza w Italii (wystawa w Bari), czy też wpływach i
znaczeniu w Polsce (wystawa w Krakowie). Publikacja Bona Sforza, Królowa Polski, księżna
Bari. Katalog wystawy zawiera wstęp poświęcony królowej Bonie i jej wpływowi na historię i
kulturę polską, opis 157 eksponatów oraz barwne ilustracje 20-stu z nich.

Inwentarz archiwalny zespołu Archiwum OO. Augustianów w Krakowie przechowywanego w
Archiwum Państwowym w Krakowie. Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie
1299-1950 zawiera obszerny wstęp poświęcony historii zakonu w Polsce i w Krakowie,
szczegółowy opis zachowanych materiałów archiwalnych, wykaz archiwaliów augustiańskich
zgromadzonych w innych archiwach, bibliotekach i zbiorach oraz sam katalog obejmujący 697
jednostki inwentarzowe.
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