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Kraków – warto wiedzieć
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Na wieczność

Pierwsze miejsce na projekt budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie uzyskała firma Q-Arch Sp. z o. o. z Krakowa.

W obecności prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego, w dniu 20 kwietnia br. w Dużej Auli Polskiej Akademii
Umiejętności odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na
opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku –
nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie. W spotkaniu
udział wziął także prof. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor
Archiwów Państwowych, dr Barbara Berska – dyrektor Archiwum
Narodowego w Krakowie, a przede wszystkim architekci, autorzy
zgłoszonych projektów.
Archiwum Narodowe w Krakowie w związku z planowaną
budową nowej siedziby przeprowadziło konkurs na opracowanie
koncepcji architektoniczno - użytkowej budynku. Inwestycja planowana jest przy ul. Rakowickiej wraz z infrastrukturą drogową,
techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem.
W ramach zadania inwestycyjnego zakłada się wybudowanie nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie o powierzchni
około 13 tysięcy metrów kwadratowych, funkcjonalnie tworzącej
dwa segmenty: użytkowo-obsługowy (biurowy) oraz magazynowy;
ma to być największy i najnowocześniejszy obiekt do przechowywania i udostępniania archiwaliów w Polsce.
Obiekt będzie służył do gromadzenia, przechowywania, opracowywania, udostępniania, konserwacji i zabezpieczania materiałów archiwalnych i bibliotecznych: rękopisów, maszynopisów
i druków, dokumentów pergaminowych, zbiorów pieczęci luźnych,
materiałów ikonograficznych, geodezyjno-kartograficznych, fotograficznych i audiowizualnych. Oprócz części magazynowej
obiekt wyposażony będzie w nowoczesną salę audiowizualną,
czytelnię i inne pomieszczenia umożliwiające wygodne korzystanie z archiwum oraz organizowanie wystaw i uroczystości.
Przewodniczący sądu konkursowego, prof. Andrzej Wyżykowski, przyznał, iż jest to bardzo ważne wydarzenie w skali
miasta. Mimo że sam obiekt traktowany jest – szczerze mówiąc

– jako magazyn, to jednak dla nas w Krakowie jest to obiekt, który
powinien być ważnym miejscem w dobrej lokalizacji w mieście.
Ulica Rakowicka, tuż obok cmentarza Rakowickiego, w pobliżu
Muzeum Armii Krajowej wydaje się miejscem prestiżowym. W ramach przeprowadzonego konkursu złożono 15 prac, z których
trzy nagrodzono, a jedną wyróżniono. Nagrodę pierwszą otrzymała
praca nr 7. Autorem nagrodzonego projektu jest Q-Arch Sp. z o.o.,
a generalnym projektantem Robert Kuzianik.
– Obecny dzień jest ważny dla instytucji służącej zachowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego – mówił prof. Władysław
Stępniak. – Ale myślę, że to znaczenie rozciąga się daleko poza
granice naszego kraju. Zbiory Archiwum Narodowego w Krakowie wyróżniają się pod względem swego bogactwa i zakresu
spośród archiwów nie tylko krajowych. Bardzo się cieszę, że wśród
instytucji narodowych w Krakowie stoi dzisiaj na równej pozycji
Archiwum Narodowe, w którym będą warunki do wieczystego
przechowywania materiałów archiwalnych. Kończy się niezwykle
trudny okres krakowskiego archiwum: pięć oddziałów rozrzuconych
na terenie miasta powodowało szereg komplikacji, nie proponując
użytkownikom łatwego dostępu do materiałów. To wszystko w najbliższym okresie powinno ulec radykalniej zmianie.

*

Krajowe Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie
rozpoczęło działalność 2 września 1878 roku. W dniu 2 czerwca
1887 roku. Rada Miasta Krakowa nadała mu nazwę Archiwum
Aktów Dawnych Miasta Krakowa. 29 grudnia 2012 roku ówczesne Archiwum Państwowe w Krakowie zostało podniesione do
rangi Archiwum Narodowego. Jednocześnie podjęto decyzję
o budowie nowoczesnej siedziby, spełniającej światowe standardy
przechowywania i udostępniania archiwaliów.
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