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Jak po wsta wał za sób fil mo wy te le wi zji pu blicz nej?

Te le wi zja ja ko zja wi sko eks pe ry men tal ne za ist nia ła w po wo jen nej Pol sce 25 paź dzier -
ni ka 1952 r. Wów czas z za im pro wi zo wa ne go stu dia przy ul. Ra tu szo wej w War sza -
wie wy emi to wa ny zo stał po raz pierw szy pro gram do cie ra ją cy do 24 od bior ni ków

roz miesz czo nych na te re nie sto li cy. Jed nak że re gu lar na, cho ciaż bar dzo ogra ni czo na w cza -
sie, trans mi sja pro gra mu „na ży wo”, tzw. au dy cje „ra dia z luf ci kiem” – jak na zwał to no we
me dium Ste fan Wie chec ki „Wiech” – uru cho mio na zo sta ła do pie ro w la tach 1956–1958.
Au dy cje te zni ka ły bez pow rot nie w ete rze, po nie waż nikt ich nie re je stro wał. Dla te go też
z tam te go okre su nie za cho wa ły się żad ne na gra nia.

Do pie ro za kup za gra ni cą urzą dzeń do za pi su na ta śmie fil mo wej me to dą te le re cor din gu
emi to wa nych au dy cji po zwo lił na po now ną ich trans mi sję. Nie by ła to me to da do sko na ła.
Ob raz na gry wa no na no śni ku świa tło czu łym w ni skiej roz dziel czo ści przy po mo cy ka me ry
fil mo wej zsyn chro ni zo wa nej z mo ni to rem te le wi zyj nym. Pierw szy mi utrwa la ny mi w ten
spo sób au dy cja mi by ły przed sta wie nia Te atru Te le wi zji. Do dziś w ar chi wum fil mo wym Te -
le wi zji Pol skiej za cho wa ło się oko ło 1500 za pi sów te le re cor din go wych. Pod wzglę dem
tech nicz nym są bar dzo nie do sko na łe, ale za to sta no wią istot ne ogni wo hi sto rii po cząt ków
te le wi zji w Pol sce. 

Od 2 stycz nia 1958 r. nie od łącz nym ele men tem pro gra mu TVP był „Dzien nik Te le wi zyj -
ny”, któ ry od sa me go po cząt ku swoje go ist nie nia sta no wił w rę kach ko mu ni stycz nych
władz nie zwy kle waż ny in stru ment in dok try na cji spo łe czeń stwa. Po cząt ko wo w je go ko lej -
nych wy da niach dość in ten syw nie wy ko rzy sty wa no ma te ria ły fil mo we Pol skiej Kro ni ki Fil -
mo wej, peł nią cej rów nież ro lę tu by pro pa gan do wej. Z cza sem na po trze by te go pro gra mu
ko re spon den ci te re no wi oraz nie eta to wi współ pra cow ni cy za czę li do star czać spra woz da nia
fil mo we, frag men ty re por ta ży i kro ni ki. Po nad to za czę to po zy ski wać ma te ria ły w ra mach
wy mia ny mię dzy na ro do wej. Tak ro dził się te le wi zyj ny zbiór ma te ria łów fil mo wych.

Ta śma fil mo wa o sze ro ko ści 16 mm ja ko no śnik za pi su do mi no wa ła w te le wi zji do koń -
ca lat sie dem dzie sią tych XX w. Jed nak już na po cząt ku tej de ka dy do pro duk cji au dy cji
zaczę to sto so wać ta śmę ma gne tycz ną o sze ro ko ści 2 ca li, któ rą ku po wa no za gra ni cą
za spore pie nią dze. Dla te go po jed no - lub wie lo krot nej emi sji au dy cji jej za pis ka so wa no,
a od zy ska ny w ten spo sób no śnik wy ko rzy sty wa ny był do na gra nia ko lej nej au dy cji.
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W efek cie po wie lu po zy cjach pro gra mo wych nie po zo stał na wet ślad. Zresz tą z ma te ria ła -
mi za pi sa ny mi na ta śmie świa tło czu łej ob cho dzo no się nie mniej bru tal nie. W ce lu ob ni że -
nia kosz tów pro duk cji mniej sze lub więk sze frag men ty wy ci na no z wy emi to wa nych już re -
por ta ży, ko re spon den cji kra jo wych i za gra nicz nych, new sów do ty czą cych bie żą cych
wy da rzeń po li tycz nych, spo łecz nych, kul tu ral nych lub spor to wych, a na stęp nie wkle ja no je
do no wych ma te ria łów. Z pier wot ne go za pi su po przed nio wy ko rzy sta nych au dy cji po zo sta -
wa ły tyl ko bez u ży tecz ne ścin ki. 

W owym cza sie nie ist nia ło pro fe sjo nal ne ar chi wum au dio wi zu al ne, w któ rym każ dy
war to ścio wy ma te riał za cho wy wa no by dla przy szłych po ko leń. Ła ska wiej trak to wa ne były
je dy nie fil my, zy sku ją ce du żą po pu lar ność se ria le, pro gra my roz ryw ko we oraz do bra noc ki
dla dzie ci. Te for my twór czo ści co pe wien czas po wra ca ły na an te nę. Po cząt ko wo pro duk -
cja więk szych form zle ca na by ła ze spo łom i stu diom fil mo wym, a od 1974 r. po wo ła no
do ży cia w ra mach Ko mi te tu do spraw Ra dia i Te le wi zji „Pol skie Ra dio i Te le wi zja” wy -
spe cja li zo wa ną jed nost kę pro duk cyj ną – Cen tral ną Wy twór nię Pro gra mów i Fil mów Te le -
wi zyj nych, na zy wa ną w skró cie POLTEL. 

Umo wy z pro du cen ta mi wy ko naw czy mi przy po rząd ko wy wa no po trze bom emi syj nym.
Z te go punk tu wi dze nia za sad ni cze zna cze nie mia ło po zy ska nie nie ne ga ty wu, ale jed nej lub
kil ku użyt ko wych ko pii po zy ty wo wych. Pro ces kon wer sji po zy ty wo we go ob ra zu z ta śmy
fil mo wej na ana lo go wy sy gnał te le wi zyj ny re ali zo wa ny był w te le ki nie. Ne ga ty wy fil mów
oraz wszel kie go ro dza ju ma te ria ły wyj ścio we wy ko rzy sty wa ne w to ku post pro duk cji, trak -
to wa ne by ły ja ko bez u ży tecz ny ba last. Po za koń cze niu pro duk cji – re ali zo wa nej bez po śred -
nio w struk tu rach te le wi zyj nych – ca łych au dy cji lub ma te ria łów ma ją cych wejść w ich
skład (m.in. new sów, au dy cji pu bli cy stycz nych, re por ta ży, kro nik, pro gra mów roz ryw ko -
wych) ne ga ty wy by ły na tych miast prze ka zy wa ne do uty li za cji. 

W przy pad ku fil mów fa bu lar nych two rzo nych na zle ce nie te le wi zji przez stu dia fil mo we
do umów wpi sy wa no klau zu lę za wie ra ją cą po sta no wie nie, że ne ga ty wy po zo sta ną w ar chi -
wum da nej wy twór ni. Dla te go więk szość ne ga ty wów oraz po zy ty wo wych ko pii wzor co -
wych za wie ra ją cych za pis naj bar dziej po pu lar nych dzieł te le wi zyj nych po zo sta wio na zo sta -
ła głów nie w Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych, gdzie na ogół re ali zo wa no pro ces
post pro duk cji. Do te le wi zji tra fia ły je dy nie po zy ty wo we ko pie emi syj ne, któ re po wie lo -
krot nym ich wy ko rzy sta niu do emi sji do dziś za cho wa ły się w nie naj lep szym sta nie tech -
nicz nym. Wte dy za rów no te le wi zja, jak i wy twór nie fil mo we by ły wła sno ścią pań stwo wą. 

Od 2007 r. za so by ar chi wal ne Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych i Fa bu lar nych (po -
wsta łej z prze kształ ce nia WFD) we szły w skład Fil mo te ki Na ro do wej ja ko ar chi wum hi sto -
rycz ne funk cjo nu ją ce pod na zwą „Ar chi wum Chełm ska”1. Sy tu acja ta bar dzo utrud nia
archi wi stom te le wi zyj nym okre śle nie sta tu su za cho wa nych w zbio rach TVP S.A. eg zem pla -
rzy po zy ty wo wych fil mów z tam te go okre su (ko pia czy rów no waż nik ory gi na łu). Usta le -
nie, czy w za so bach Fil mo te ki Na ro do wej znaj du je się za pis ne ga ty wo wy okre ślo nej po zy -
cji fil mo wej, do któ rej pra wa przy słu gu ją TVP, jest dość trud ne, gdyż Fil mo te ka Na ro do wa
nie dys po nu je elek tro nicz ną ba zą da nych z in for ma cja mi o po sia da nych za so bach. 

Sta tus praw ny te le wi zyj nych za so bów fil mo wych 

W na stęp stwie prze mian ustro jo wych 31 grud nia 1993 r. roz wią za na zo sta ła pań stwo wa
jed nost ka or ga ni za cyj na „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”. Zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem
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ma te ria ły ar chi wal ne – za rów no ak to we, jak i au dio wi zu al ne – sta no wią ce spu ści znę po li -
kwi do wa nych struk tu rach or ga ni za cyj nych po win ny zo stać prze ka za ne do wła ści wych ar -
chi wów pań stwo wych. Ar chi wa sta wa ły się je dy nie wła ści cie lem ory gi nal nych no śni ków
z za pi sa mi au dy cji za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii ar chi wal nej bez upraw nień do dys po no -
wa nia pra wa mi au tor ski mi oraz pra wa mi po krew ny mi. Na tych mia sto we prze ka za nie au dio -
wi zu al nych ma te ria łów ar chi wal nych te le wi zyj nych do Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha -
nicz nej w prak ty ce ozna cza ło by za blo ko wa nie wszel kiej dzia łal no ści pro gra mo wej
po wo ła nej do ży cia z dniem 1 stycz nia 1994 r. spół ki Te le wi zja Pol ska S.A. 

Wy ko na nie wy ni ka ją cej z pra wa ar chi wal ne go dys po zy cji do ty czą cej za so bu hi sto rycz -
ne go by łe go Ra dio ko mi te tu by ło nie moż li we rów nież z po wo du wie lu in nych oko licz no ści.
Wpraw dzie w tam tym cza sie zbio ry te le wi zyj nej do ku men ta cji au dio wi zu al nej w cen tra li
w War sza wie oraz w ośrod kach za miej sco wych by ły for mal nie ze wi den cjo no wa ne, ale
z opi sa nych wcze śniej wzglę dów księ gi in wen ta rzo we i kar to te ki nie po kry wa ły się ze sta -
nem ma ga zy nów te le wi zyj nej fil mo te ki. Pre cy zyj ne usta le nie li sty au dy cji na ta śmie świa -
tło czu łej oraz ro dza ju ma te ria łów za cho wa nych do po szcze gól nych po zy cji wy ma ga ło
przej rze nia na sto łach prze glą do wych każ de go krąż ka ta śmy od dziel nie, okre śle nia ka te go -
rii ar chi wal nej po szcze gól nych po zy cji ty tu ło wych, a na stęp nie w opar ciu o po czy nio ne
w ten spo sób usta le nia sys te ma tycz ne go ska ta lo go wa nia ca ło ści za so bu oraz wy od ręb nie nia
z nie go ma te ria łów ar chi wal nych pod le ga ją cych prze ka za niu do ADM. Ta ką ope ra cję
z oczy wi stych wzglę dów na le ża ło by roz ło żyć na wie le lat. W ów cze snych wa run kach ko -
niecz ne by ło pod ję cie na tych mia sto wych usta leń. Dla te go wy bra no me to dę uprosz czo ną. 

Po wo ła ny przez li kwi da to ra pań stwo wej jed nost ki or ga ni za cyj nej „Pol skie Ra dio i Te le -
wi zja” ze spół do spraw zbio rów pro gra mo wych zli czył je dy nie znaj du ją ce się w ma ga zy -
nach krąż ki ta śmy, nie zaj mu jąc się w ogó le ich me ry to rycz ną za war to ścią. W spra woz da -
niu koń co wym po da no, że w zbio rze fil mo wym znaj du je się 343 100 krąż ków ta śmy.
Przy czym – po za ak ta mi fil mów, se ria li, spek ta kli Te atru Te le wi zji, za pi sa mi new sów,
audy cji o cha rak te rze pu bli cy stycz nym, edu ka cyj nym i roz ryw ko wym oraz in ne go ro dza ju
ga tun ków te le wi zyj nych – uwzględ nio ne zo sta ły tak że po zy cje ob ce, do któ rych TVP nie
po sia da ła żad nych praw, oraz ogrom na ilość bez war to ścio wych ścin ków sta no wią cych od -
pa dy po pro duk cyj ne. Pod kre ślić na le ży, że w owym cza sie ma te ria ły pro gra mo we za pi sa ne
na taśmie świa tło czu łej sta no wi ły więk szość te le wi zyj ne go za so bu ar chi wal ne go. Zmia na
pro por cji w struk tu rze no śni ków po mię dzy zbio ra mi świa tło czu ły mi a ma te ria ła mi za pi sa -
ny mi na ta śmach ma gne tycz nych na stą pi ła do pie ro w na stęp nych la tach. 

W tym kon tek ście nie mo gło być mo wy o wy od ręb nie niu z te go nie usys te ma ty zo wa ne -
go zbio ru ma te ria łów ar chi wal nych bę dą cych czę ścią pań stwo we go za so bu ar chi wal ne go,
któ re zgod nie z pra wem po win ny zo stać prze ka za ne – przy naj mniej w sen sie for mal no-
-praw nym – do ADM. Zresz tą za rów no to ar chi wum, jak i po zo sta łe ar chi wa pań stwo we
w Pol sce nie by ły przy go to wa ne do przy ję cia te go ro dza ju do ku men ta cji, od po wied nie go jej
za bez pie cze nia, a na stęp nie spraw ne go nią za rzą dza nia. Głów ną ba rie rę unie moż li wia ją cą
w owym cza sie roz po czę cie pro ce su kwa li fi ka cji ar chi wal nej i me ry to rycz ne go opra co wa -
nia au dio wi zu al nej do ku men ta cji te le wi zyj nej był brak prze pi sów okre śla ją cych za sa dy
oce ny war to ści ar chi wal nej te go ro dza ju ma te ria łów. 

Roz wa ża no wów czas moż li wość wnie sie nia w apor cie do two rzą cej się spół ki TVP S.A.
zbio rów pro gra mo wych li kwi do wa nej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”, ale wska za nie ich
rze czy wi stej wiel ko ści i spo rzą dze nie ak tu al nej wy ce ny by ło nie moż li we. W tych wa run -
kach na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych i prze wod ni czą cy Kra jo wej Ra dy Ra dio fo -
nii i Te le wi zji, dzia ła jąc w imie niu Skar bu Pań stwa, pod pi sa li 15 kwiet nia 1994 r. po ro zu -
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mie nie w spra wie prze ka za nia jed nost kom pu blicz nej ra dio fo nii i te le wi zji na za sa dach uży -
cze nia zbio rów do ku men ta cji by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”. Do ku ment ten prze -
wi dy wał m.in., że ADM oraz wła ści we ar chi wa pań stwo we pod pi szą z dzia ła ją cy mi wspól -
nie spół ka mi Te le wi zja Pol ska S.A. i Pol skie Ra dio S.A. oraz ze spół ka mi ra dio fo nii
re gio nal nej na okres 10 lat umo wę uży cze nia zbio rów do ku men ta cji by łej p.j.o. „Pol skie
Ra dio i Te le wi zja”. Te le wi zja oraz ra dio pu blicz ne mia ły wspól nie za rzą dzać ty mi za so ba -
mi za po śred nic twem utwo rzo ne go przez nie od ręb ne go pod mio tu ad mi ni stru ją ce go. Nie za -
leż nie od te go każ da ze spół ek zo bli go wa na zo sta ła do pro wa dze nia na obo wią zu ją cych za -
sa dach wła sne go ar chi wum za kła do we go na po trze by do ku men ta cji bie żą cej. Mia ły za tem
ist nieć trzy od ręb ne ar chi wa: jed no wspól ne, ad mi ni stru ją ce zbio ra mi po wie rzo ny mi, oraz
dwa od sie bie nie za leż ne. Po dob na sy tu acja mia ła po wstać wszę dzie tam, gdzie spół ki re -
gio nal ne ra dio fo nii pu blicz nej ja ko part ne rów do współ za rzą dza nia do ku men ta cją b. Ra dio -
ko mi te tu miały struk tu ry te re no we TVP S.A.

Ra dio i te le wi zja uzy ska ły moż li wość ko rzy sta nia z prze ka za nej im w uży cze nie do ku -
men ta cji fo nicz nej i wi de ogra ficz nej dla wła snych po trzeb pro gra mo wych oraz udo stęp nia -
nia jej na za sa dach przez sie bie okre ślo nych. Wa run kiem by ło uży wa nie nie ory gi na łów,
lecz ko pii użyt ko wych. To ozna cza ło, że ory gi na ły ma te ria łów bę dą ce wła sno ścią ar chi wum
pań stwo we go po win ny być za cho wa ne obo wiąz ko wo w ar chi wum wspól nym, ale ich ko pie
sta no wią ce wła sność każ dej ze spół ek mo gły znaj do wać się w ich wła snych ar chi wach za -
kła do wych.

Zgod nie ze wspo mnia nym po ro zu mie niem 2 wrze śnia 1994 r. pod pi sa na zo sta ła dzie się -
cio let nia umo wa po mię dzy ADM a za rzą da mi spół ek Te le wi zja Pol ska S.A. oraz Pol skie
Ra dio S.A., do ty czą ca prze ka za nia w uży cze nie zbio rów zgro ma dzo nych w ar chi wach war -
szaw skich ra dia i te le wi zji. Wkrót ce po dob ne umo wy z miej sco wo wła ści wy mi ar chi wa mi
pań stwo wy mi za war ły od dzia ły te re no we TVP S.A. oraz spół ki re gio nal ne ra dio fo nii pu -
blicz nej. Na te le wi zję i ra dio na ło żo no obo wią zek wy od ręb nie nia do koń ca 1995 r. z prze -
ka za nych do ich dys po zy cji zbio rów do ku men ta cji by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”
ma te ria łów ar chi wal nych, spo rzą dze nia ich spi sów zdaw czo -od bior czych i prze ka za nia
wła ści wym ar chi wom pań stwo wym do za ak cep to wa nia. Za sa dy kwa li fi ka cji zbio rów oraz
wy od ręb nia nia z nich ma te ria łów ar chi wal nych mia ły zo stać uzgod nio ne z wła ści wym
archi wum pań stwo wym. Po dob nie pro ces bra ko wa nia do ku men ta cji nie ar chi wal nej miał
doko ny wać się w po ro zu mie niu z wła ści wy mi ar chi wa mi.

Dość szyb ko rze czy wi stość zmu si ła za in te re so wa ne stro ny do ra dy kal ne go zwe ry fi ko -
wa nia pod sta wo wych za ło żeń wspo mnia nych umów. Zu peł nie nie spraw dził się na rzu co ny
mo del wspól ne go za rzą dza nia przez obie spół ki me dial ne po wie rzo ny mi zbio ra mi. Dla te go
już 11 grud nia 1995 r. za rzą dy ra dia i te le wi zji bez uzgod nie nia z ar chi wa mi pań stwo wy mi
pod pi sa ły po ro zu mie nie o me ry to rycz nym po dzia le po mię dzy sie bie prze ję tej w uży cze nie
do ku men ta cji i od ręb nym za rzą dza niu nią bez po śred nio przez dwa sa mo dziel ne ar chi wa za -
kła do we. Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej zmu szo ne by ło za ak cep to wać post fac tum
ten po dział, co zna la zło swo je od zwier cie dle nie w anek sie do umo wy uży cze nia (aneks zo -
stał pod pi sa ny 5 lu te go 1997 r.).

Wkrót ce oka za ło się, że rów nież okre ślo ny w umo wie ter min wy od ręb nie nia przez ra dio
i te le wi zję ze zbio rów by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja” ma te ria łów ar chi wal nych był
po zba wio ny re al nych pod staw. Na prze szko dzie do pod ję cia w ogó le te go pro ce su stał brak
ure gu lo wań do ty czą cych za sad kwa li fi ka cji ar chi wal nej prze ję tych w uży cze nie zbio rów do -
ku men ta cji. Wy pra co wa nie wspól ne go do ku men tu przez wszyst kie za in te re so wa ne pod mio ty
by ło nie zwy kle trud ne. Dla te go ini cja ty wę prze jął na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych,
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któ ry 8 ma ja 1996 r. Pi smem okól nym nr 1 wdro żył Kwa li fi ka tor war to ści ar chi wal nej fo no -
gra ficz nej i wi de ogra ficz nej do ku men ta cji dzia łal no ści pro gra mo wej by łej p.j.o. „Pol skie Ra -
dio i Te le wi zja”, okre śla ją cy pod sta wo we za sa dy i kry te ria kwa li fi ka cji ar chi wal nej te le wi zyj -
nych i ra dio wych zbio rów pro gra mo wych. Re gu la cja sta no wi, że kwa li fi ka cji ar chi wal nej
pod le ga ją wi de ogra my – po sia da ją ce war tość hi sto rycz ną ze wzglę du na za war tość in for ma -
cyj ną – po zy ska ne do koń ca 1993 r. dro gą za ku pu, wy mia ny, da ro wi zny lub prze cho wy wa ne
w zbio rach sta no wią cych spu ści znę pro gra mo wą po by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”,
je śli ich pro du cent (np. in na jed nost ka te le wi zyj na lub in ny wy twór ca kra jo wy spo za struk tur
te le wi zji) nie prze cho wu je tych ma te ria łów ja ko ma te ria łów ar chi wal nych (§ 1 pkt 2). W przy -
pad ku ma te ria łów zre ali zo wa nych przez pro du cen tów za gra nicz nych kwa li fi ka cji ar chi wal nej
pod le ga ją je dy nie po lo ni ka, czy li ta kie, któ rych za war tość in for ma cyj na do ty czy pro ble ma ty -
ki pol skiej lub jed nym z wy ko naw ców (re ali za to rów) jest wy bit ny pol ski twór ca. Kwe stia ta
zna la zła swo je roz wi nię cie w Kry te riach oce ny war to ści ar chi wal nej do ku men ta cji pro gra mo -
wej, bę dą cych za łącz ni kiem nr 1 (ust. 4 pkt 1 lit. h) do Roz po rzą dze nia mi ni stra kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go z 22 ma ja 2006 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją, za sad jej kla -
sy fi ko wa nia i kwa li fi ko wa nia oraz za sad i try bu prze ka zy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych
do ar chi wów pań stwo wych. Re gu la cja ta za wie ra na stę pu ją cą dys po zy cję: „Kwa li fi ka cji war -
to ści ar chi wal nej do ku men tów wi zyj nych i fo nicz nych do ko nu je się na pod sta wie oce ny war -
to ści in for ma cyj nej do ku men tów, za war tej w ich tre ści, obej mu ją cej do ku men ty wi zyj ne i fo -
nicz ne pro du cen tów za gra nicz nych, któ re ze wzglę du na treść lub for mę są po lo ni ka mi, tzn.
ich za war tość in for ma cyj na do ty czy waż nych za gad nień pro ble ma ty ki pol skiej w in nych kra -
jach lub pro ble ma ty ki po lo nij nej bądź je śli jed nym z au to rów, wy ko naw ców lub re ali za to rów
war stwy dźwię ko wej, wi zu al nej lub au dio wi zu al nej jest wy bit ny twór ca pol ski”.

W Kwa li fi ka to rze z 1996 r. nie prze wi dzia no, nie ste ty, sy tu acji, w któ rej ory gi nał ma te -
ria łu (au dy cji, fil mu) zre ali zo wa ne go na zle ce nie jed no stek or ga ni za cyj nych by łej p.j.o.
„Pol skie Ra dio i Te le wi zja” na fil mo wej ta śmie ne ga ty wo wej znaj du je się nie w za so bie ar -
chi wal nym spół ki TVP S.A., lecz w in nym ar chi wum pań stwo wym (na ro do wym). Jak za -
tem na le ży kwa li fi ko wać wy stę pu ją ce w zbio rach Fil mo te ki Ośrod ka Do ku men ta cji i Zbio -
rów Pro gra mo wych ko pie użyt ko we ma te ria łów ar chi wal nych, któ rych ory gi na ły znaj du ją
się w Fil mo te ce Na ro do wej? Z ta kim wła śnie py ta niem w 2010 r. ODiZP TVP S.A. (na zwa
ar chi wum za kła do we go TVP S.A. funk cjo nu ją ce go w struk tu rach cen tral nych te le wi zji
publicz nej) zwró cił się do Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go (na stęp cy praw ne go ADM),
ale do dziś nie otrzy mał żad nej od po wie dzi.

Od po cząt ku 1994 r. na pływ ma te ria łów do za so bu fil mo we go TVP z każ dym ro kiem sys -
te ma tycz nie się zmniej szał. W ostat nich trzech la tach przy by ło za le d wie 50 no wych po zy cji.
Ta część zbio rów po sia da wy raź nie ure gu lo wa ny sta tus praw ny, któ ry wy ni ka z za wie ra nych
przez spół kę umów pro duk cyj nych lub ko pro duk cyj nych. W od nie sie niu do ma te ria łów wy -
two rzo nych w la tach wcze śniej szych sy tu acja w tym za kre sie nie jest już tak kla row na. Nie
za wsze za cho wa ły się umo wy do ty czą ce pro duk cji po szcze gól nych ma te ria łów fil mo wych
oraz praw do ich eks plo ata cji. Ro dzi to po waż ne pro ble my zwią za ne nie tyl ko z ich wy ko rzy -
sta niem do ce lów pro gra mo wych TVP S.A. lub udzie la niem li cen cji na ich wy ko rzy sty wa nie
przez in ne pod mio ty, lecz tak że utrud nia kwa li fi ka cję ar chi wal ną i wła ści we opra co wa nie.

Opra co wa nie tech nicz ne i me ry to rycz ne zbio rów fil mo wych TVP S.A.

Fil mo te ka ODiZP TVP S.A. ma ak tu al nie 206 793 ro lki taśmy, z czego aż 170 801 zawie -
ra za pis au dy cji wy two rzo nych do koń ca 1993 r. Nie rzad ko w skład jed nej po zy cji pro gra -
mo wej (au dy cji) wcho dzi kil ka lub kil ka na ście róż ne go ty pu ma te ria łów za re je stro wa nych
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na od ręb nych no śni kach za pi su: ne ga tyw ob ra zu i to nu, dźwięk mię dzy na ro do wy, wzor co -
wa ko pia po zy ty wo wa, ko pie użyt ko we, na gra nia efek tów spe cjal nych, nie wy ko rzy sta ne
w wer sji koń co wej au dy cji lub fil mu ma te ria ły ro bo cze. W Fil mo te ce ODiZP zgro ma dzo no
oko ło 78 tys. po zy cji ka ta lo go wych (au dy cje te le wi zyj ne, fil my, se ria le, kra jo we i za gra -
nicz ne new sy do „Dzien ni ka Te le wi zyj ne go”, pu bli cy sty ka, do ku men ty). Aż 22 proc. te go
za so bu (oko ło 35 tys. po zy cji) sta no wią ma te ria ły, któ rych czas na gra nia nie prze kra cza kil -
ku na stu mi nut. Po za ODiZP ma te ria ły fil mo we znaj du ją się w ar chi wach sied miu od dzia -
łów te re no wych TVP S.A. (Gdańsk, Ka to wi ce, Kra ków, Łódź, Po znań, Szcze cin, Wro cław).
Sza cun ko wo moż na przy jąć, że za so by te sta no wią łącz nie oko ło 40 proc. za war to ści zbio -
rów Fil mo te ki ODiZP.

Ta śma fil mo wa jest naj bar dziej trwa łym no śni kiem tre ści au dio wi zu al nych. Prze cho wy -
wa na w opty mal nych wa run kach mo że prze trwać kil ka set lat. Współ cze śni pro du cen ci re -
ali zu ją zdję cia na pla nie fil mo wym przy za sto so wa niu naj now szych ka mer cy fro wych
w wy so kiej roz dziel czo ści. Mon taż i opra co wa nie wy ko ny wa ne są z za sto so wa niem tech -
nik elek tro nicz nych. Jed nak wer sja koń co wa fil mu – ne ga tyw ar chi wal ny, ko pia wzor co wa
i ko pie po ka zo we – na ogół prze no szo na jest na ta śmę świa tło czu łą. 

Uwa gę zwra ca fakt, że licz ba ro lek fil mu z za pi sem ma te ria łów wy two rzo nych do koń -
ca 1993 r., któ re ak tu al nie znaj du ją się w Fil mo te ce ODiZP, w po rów na niu ze sta nem
sprzed 19 lat ule gła zmniej sze niu o po ło wę. Ska la te go zja wi ska jest o wie le głęb sza, po nie -
waż z każ dym ro kiem do za so bu fil mo we go tra fia ły no we po zy cje. Wspo mnia ne zja wi sko
sta no wi efekt wstęp ne go opra co wa nia ar chi wal ne go. 

Dy rek tor ADM Krzysz tof Pą tek 15 grud nia 1997 r. wy ra ził zgo dę „na bra ko wa nie przez
Ośro dek Do ku men ta cji i Zbio rów Pro gra mo wych ma te ria łów ro bo czych i tzw. ścin ków za -
re je stro wa nych na ta śmie świa tło czu łej – ja ko bez war to ścio wych”. Zgo da ta nie za wie ra
żad nych ogra ni czeń cza so wych, co ozna cza, że na dal obo wią zu je. 

Do ra dy kal ne go zmniej sze nia ilo ści ma te ria łów fil mo wych w Fil mo te ce ODiZP przy czy -
ni ło się tak że wpro wa dze nie w ży cie wspo mnia ne go wy żej Kwa li fi ka to ra z 1996 r. Jak już
wcze śniej nadmieniono, do ku ment ten okre ślił, że kwa li fi ka cji ar chi wal nej nie pod le ga ją
wi de ogra my spo rzą dzo ne przez pro du cen tów za gra nicz nych z wy jąt kiem po lo ni ków. Ozna -
cza to, że te go ro dza ju po zy cje ar chi wum moż na bra ko wać we wła snym za kre sie, bez ak -
cep ta cji ar chi wum nad zo ru ją ce go. W zbio rach Fil mo te ki ODiZP na dal znaj du je się po kaź -
na ilość ma te ria łów za gra nicz nych. Są to ko pie róż ne go ty pu au dy cji oraz fil mów
po zy ski wa ne w ra mach wy mia ny ze sta cja mi te le wi zyj ny mi z kra jów da wne go blo ku ko -
mu ni stycz ne go, ale rów nież ko re spon den cje, re por ta że i new sy nad sy ła ne w ra mach umów
o współ pra cy z nadaw ca mi lub agen cja mi in for ma cyj ny mi.

Zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w Kwa li fi ka to rze z 1996 r. w od nie sie niu do ma te ria -
łów spo rzą dzo nych na ta śmie fil mo wej ne ga ty wo wej za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii A,
na po trze by udo stęp nia nia prze ję ciu przez ar chi wa pań stwo we pod le ga ją tak że ko pie ekra -
no we (po zy ty wo we) wi de ogra mu lub ko pie spo rzą dzo ne na ta śmie ma gne tycz nej.

W przy pad ku nie za cho wa nia się ory gi na łu fo no gra mu lub wi de ogra mu we ry fi ka cji
przed mio to wej i tech nicz nej pod da wa ne są znaj du ją ce się w zbio rach ich ko pie za kwa li fi -
ko wa ne ja ko rów no waż nik ory gi na łu, w ce lu wy bo ru eg zem pla rza o naj mniej szej ilo ści
znie kształ ceń pa ra me trów dźwię ku oraz ob ra zu.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że do więk szo ści za pi sa nych na ta śmie świa tło czu łej te le wi zyj -
nych ma te ria łów pod le ga ją cych kwa li fi ka cji do ka te go rii ar chi wal nej A nie za cho wa ły się
ory gi nal ne za pi sy ne ga ty wo we, znaj du ją ca się w zbio rze jed na z ko pii po zy ty wo wych – bę -
dą ca w naj lep szym sta nie tech nicz nym – peł ni ro lę rów no waż ni ka ory gi na łu. 
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Spół ka Te le wi zja Pol ska S.A. jest zo bo wią za na nie tyl ko do za cho wa nia fo no gra mów
i wi de ogra mów wła snych – pod le ga ją cych kwa li fi ka cji ar chi wal nej, któ rych pro du cen tem,
współ pro du cen tem lub zle ce nio daw cą by ły jed nost ki or ga ni za cyj ne dawnej p.j.o. „Pol skie
Ra dio i Te le wi zja” (do któ rych pra wa pro du cenc kie przy słu gu ją TVP ja ko jej na stęp cy
praw ne mu) – lecz tak że in nych ma ją cych war tość ar chi wal ną, po zy ska nych dro gą za ku pu,
wy mia ny, da ro wi zny lub wy two rzo nych przez pro du cen tów kra jo wych oraz prze cho wy wa -
nych w zbio rach (na wet je śli nie dys po nu je do nich żad ny mi pra wa mi).

Opra co wa nie ma te ria łów fil mo wych w ar chi wum te le wi zyj nym opie ra się na współ dzia -
ła niu kil ku wy spe cja li zo wa nych we wnętrz nych ko mó rek ODiZP. Szcze gól nie istot na ro la
przy pa da Fil mo te ce, do za dań któ rej na le ży:

– za pew nie nie zbio rom naj bar dziej od po wied nich wa run ków prze cho wy wa nia,
– kon tro la sta nu za cho wa nia zbio rów i ich bie żą ca kon ser wa cja,
– pro wa dze nie i uzu peł nia nie baz da nych o po sia da nym za so bie i sta nie tech nicz nym po -

szcze gól nych taśm,
– wy bra nie naj lep szych pod wzglę dem tech nicz nym ma te ria łów do cy fro we go trans fe ru

w te le ki nach oraz ich przy go to wa nie do te go pro ce su.
Ca łość za so bów fil mo wych ODiZP jest usys te ma ty zo wa na i ska ta lo go wa na w pię ciu cią -

gach sy gna tu ro wych:
MB – ma te ria ły bez pie czeń stwa (ne ga ty wy ob ra zu i to nu),
P – cy kle pro duk cji TVP, ma te ria ły spor to we,
W – krót kie ma te ria ły do au dy cji cy klicz nych, fe lie to ny i au dy cje pu bli cy stycz ne pro -

duk cji pol skiej,
Z – krót kie ko re spon den cje, fe lie to ny, in for ma cje do „Dzien ni ka Te le wi zyj ne go” po zy -

ski wa ne z za gra ni cy do ce lów pro gra mo wych,
WŁ – ma te ria ły wła sne te le wi zji lub ko pie uzy ska ne w ra mach wy mia ny.
Wszyst kie te ma te ria ły – w mia rę moż li wo ści fi nan so wych TVP S.A. – są kon ser wo wa -

ne, opra co wy wa ne pod wzglę dem tech nicz nym i me ry to rycz nym oraz trans fe ro wa ne
na noś ni ki cy fro we. Istot nym ele men tem ca łe go sys te mu za rzą dza nia tym po kaź nym zbio -
rem fil mo wym są elek tro nicz ne ba zy da nych. Nie ste ty, nie jest to jed na, zin te gro wa na ba za
ar chi wal na, lecz kil ka od ręb nych baz two rzo nych w róż nym cza sie z wy ko rzy sta niem ame -
ry kań skie go sys te mu Cu adra Star. W isto cie rze czy ma my do czy nie nia z czte re ma ba za mi
da nych (Fil mo te ka, No wa TVP i TVP Sport – ba zy ma te ria łów ar chi wal nych oraz Wi de ote -
ka), któ re w za sa dzie nie są kom pa ty bil ne, co bar dzo utrud nia za cho wa nie jed no li to ści da -
nych oraz wy mu sza ko niecz ność wie lo krot ne go wpro wa dza nia do po szcze gól nych apli ka -
cji tych sa mych lub zbli żo nych in for ma cji. 

Ba za da nych te le wi zyj nej Fil mo te ki prze zna czo na do opra co wa nia ma te ria łów za pi sa -
nych na ta śmie świa tło czu łej zo sta ła uru cho mio na do pie ro w 2009 r. Skła da się z dwóch wy -
od ręb nio nych mo du łów – „Au dy cje” i „Ta śmy”. W pierw szym gro ma dzo ne są in for ma cje
o po szcze gól nych po zy cjach ty tu ło wych zre ali zo wa nych na ta śmie świa tło czu łej. Po za ty tu -
łem au dy cji, ka te go rią ar chi wal ną, ro kiem pro duk cji mo duł za wie ra szcze gó ło we da ne na te -
mat cha rak te ry sty ki tech nicz nej po szcze gól nych ko pii oraz sy gna tur, do któ rych są przy pi sa -
ne. Za pi sy wa ne są rów nież in for ma cje do ty czą ce twór ców, wy ko naw ców i uczest ni ków oraz
pro du cen ta, a tak że ko pii na ta śmie ma gne tycz nej wy two rzo nych w wy ni ku trans fe ru prze -
pro wa dzo ne go w te le ki nie. Ist nie je rów nież moż li wość sko pio wa nia i prze nie sie nia do re kor -
du opi su tre ści z ba zy two rzo nej przez ze spół do ku men ta li stów fil mo gra fów. Sys tem au to -
ma tycz nie od no to wu je in for ma cje o oso bach, któ re do ko na ły zmian w re kor dzie. Za kres
da nych po zy ski wa nych do te go mo du łu ilu stru je szcze gó ło wo po niż szy ra port.
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Tab. 1. Ba za Fil mo te ka – Mo duł „Au dy cje”
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Ty tuł pro gra mu Sier pień 

Kat. ar chi wal na A

Rok pro duk cji 1980 

Sło wa klu czo we Straj ki, związ ki za wo do we 

Ga tu nek REPORTAŻ SPOŁECZNY, POLITYKA 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: P8 024
Kat. ar chi wal na: B9 9
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 2
For mat za pi su: 16 mm
Dłu gość me try: 383
Czas: 33:27
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: KO, MRR
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: ko pia
Lek tor/Na pi sy: wer sja pol ska 

Da ne 
tech nicz ne

Sy gna tu ra: P8 222
Kat. ar chi wal na: B9 9
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 1
For mat za pi su: 16 mm
Dłu gość me try: 383
Czas: 33:27
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: KOM
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: ko pia
Lek tor/Na pi sy: wer sja hisz pań ska 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB5512
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 2
For mat za pi su: 16 mm
Dłu gość me try: 383
Czas: 33:27
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: SFO
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: ory gi nał 
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Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB5513
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 1
For mat za pi su: 16 mm
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: MRR
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ro dzaj ma te ria łu: ory gi nał 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB5991
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 1
For mat za pi su: 16 mm
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: MRR
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ro dzaj ma te ria łu: ory gi nał
Lek tor/Na pi sy: wer sja nie miec ka 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB6182
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 2
Licz ba ro lek: 2
For mat za pi su: 35 mm
Dłu gość me try: 635
Czas: 22:22
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: DNO
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: rów no waż nik ory gi na łu 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB6183
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 1
For mat za pi su: 16 mm
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: MRR
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ro dzaj ma te ria łu: ory gi nał
Lek tor/Na pi sy: wer sja hisz pań ska 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB1900 8
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 2
Licz ba ro lek: 2
For mat za pi su: 35 mm
Dłu gość me try: 400
Czas: 14:05
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: DNO
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: rów no waż nik ory gi na łu
Uwa gi: prze nie sio no z MB61 82 
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Twór cy 

Ire ne usz En gler [re ali za cja]
Le on Ko tow ski [zdję cia]
Adam Gór ski [zdję cia]
Jan Stro jec ki [dźwięk]
Te re sa Ko rot ko -Za po row ska [mon taż] (ob raz)
Ry szard Kra sow ski [mon taż] (ob raz)
Ewa Sa lec ka [mon taż] (dźwięk)
Woj ciech Le siak [kie row nik pro duk cji] 

Wy ko naw cy Lech Wa łę sa [uczest nik] (przy wód ca straj ku w Stocz ni Gdań skiej
im. Le ni na) 

Kraj pro duk cji Polska 
Pro duc.
/Wy twór nia TVP 

Uwa gi MB6 182 – ma te riał po sze rzo ny z 16 mm; MB1900 8 – ma te ria ły
nie wy ko rzy sta ne 

Treść 

Re por taż o straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na w Gdań sku
w sierp niu 1980 r. 
1’20” Stocz nia w Gdań sku – śpią cy stocz niow cy – te ren stocz ni. 
0’03” Plan sza ty tu ło wa. 
0’25” Mło dzi lu dzie za wie ra ją cy zwią zek mał żeń ski. 
2’11” Te ren stocz ni – lu dzie słu cha ją cy ra dia, czy ta ją cy ga ze -
ty – stat ki na rze ce – roz rzu ca nie ulo tek. 
2’39” Wy po wie dzi męż czyzn i ko biet przed stocz nią na te mat: sy tu -
acji w in nych kra jach, bra ku pie nię dzy, ko niecz no ści zmian w kra ju. 
2’28” Lech Wa łę sa na bra mie stocz ni – okla ski lu dzi sto ją cych
przed stocz nią, kwia ty na bra mach stocz ni, bia ło -czer wo ne fla gi. 
0’47” Stocz niow cy ku pu ją cy ga ze ty. 
0’20” Za gra nicz ne ga ze ty wy wie szo ne na bra mie stocz ni. 
1’30” Wy da wa nie obia dów na sto łów ce w stocz ni. 
1’20” Dru ko wa nie ulo tek, prze pi sy wa nie tek stów na ma szy nie, roz -
mo wy przez te le fon. 
0’26” Wy po wiedź L[echa] Wa łę sy na te mat ro ko wań z rzą dem. 
3’37” Wy po wie dzi miesz kań ców Gdań ska na te mat: sy tu acji w kra -
ju, ko niecz no ści zmian w Pol sce, oszu ki wa nia spo łe czeń stwa przez
wła dze Pol ski, ni skich za rob ków i wy so kich cen to wa rów. 
5’45” De le ga cja rzą do wa z mi ni strem Mie czy sła wem Ja giel skim
i de le ga cja stocz niow ców z L[echem] Wa łę są – roz mo wy na te mat
po stu la tów straj ku ją cych – słu cha ją cy stocz niow cy, okla ski. 
1’04” Plan sza z li stą 21 po stu la tów na ścia nie stocz ni. 
4’00” Klasz czą cy lu dzie cze ka ją cy przed stocz nią – stocz niow cy
sie dzą cy przed bra mą stocz ni – lu dzie na gry wa ją cy roz mo wy mię -
dzy straj ku ją cy mi i rzą dem. 
1’08” De le ga cja rzą do wa z mi ni strem M[ie czy sła wem] Ja giel skim
od jeż dża ze stocz ni. 
0’20” Tłu my lu dzi ze bra nych pod stocz nią. 
1’29” L[ech] Wa łę sa prze ma wia ją cy na bra mie stocz ni na te mat
nie za leż nych sa mo rząd nych związ ków za wo do wych i pra wa
do straj ku. 
0’52” Lu dzie zgro ma dze ni przed stocz nią. 



Mo duł „Ta śmy” po za sy gna tu rą ści śle okre ślo ne go no śni ka oraz in for ma cją o przy pi sa -
nym do nie go ko dzie kre sko wym, uła twia ją cą je go szyb ką iden ty fi ka cję, za wie ra da ne do -
ty czą ce sta tu su ar chi wal ne go za pi su au dy cji, cha rak te ry sty kę ta śmy, jej dłu gość, czas na gra -
nia, stan za cho wa nia, do kład ny czas wpro wa dze nia do ewi den cji ma ga zy nu i re ali za cji
ostat nie go prze glą du tech nicz ne go, a tak że ak tu al ne miej sce prze cho wy wa nia. Za kres in for -
ma cji za war tych w tym mo du le ilu stru je po niż szy ra port.

Tab. 2. Ba za Fil mo te ka – Mo duł „Ta śmy”
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Treść 

0’31” Pla ka ty – mi ni ster M[ie czy sław] Ja giel ski i L[ech] Wa łę sa
pod pi su ją po ro zu mie nie. 
0’47” Roz rzu ca nie ulo tek przed bra mą stocz ni.
0’30” Na pi sy koń co we. 

Ko pia 
w Wi de ote ce 

F4 29 1 [P8 22 2]
F4 29 2 [F4 29 1] 

Kto wpro wa dzał FILM7 |D 1999 11 16 |T 09:37:09 

Kto 
mo dy fi ko wał 

FILM7 |D 1999 11 16 |T 09:37:09
MSUL |D 2010 09 14 |T 10:14:16 

Sy gna tu ra MB5512 

Kod kre sko wy 20120756 

Nu mer pu dła 1 

Nu mer rol ki 1 

Ka te go ria ar chi wal na A

Ory gi nał/Ko pia ory gi nał 

Stan dard za pi su SFO 

For mat 16 mm 

Ko lor ta śmy ko lor 

Dłu gość no śni ka 187 

Czas 16:20 

Pod ło że ta śmy świa tło czu łej octan 

Oce na skur czu 0,3 

Da ta ma ga zy no wa nia 6 XI 1980

Da ta prze glą du 28 IV 2008 

Prze gląd wy ko nał Sułkowska 

Sta tus wy da nia ma ga zyn 

Kto wpro wa dził FILM10 – 12 XII 2006 – 15:16:48 

Kto zmie niał 
MSUL – 28 IV 2008 – 14:56:53
MSUL – 28 IV 2008 – 14:57:32 



Zgod nie z obo wią zu ją cy mi stan dar da mi ma te ria ły fil mo we w Fil mo te ce ODiZP pod le -
ga ją okre so wym prze glą dom tech nicz nym, pod czas któ rych do ko nu je się szcze gó ło wej oce -
ny sta nu ich za cho wa nia, a w ra zie po trze by prze pro wa dza się nie zbęd ne pra ce kon ser wa -
tor skie (m.in. na pra wa skle jek i per fo ra cji, do kle ja nie blan ków, po miar skur czu ta śmy,
ba da nie asyn chro nów). Obo wiąz ko wo w trak cie ta kie go prze glą du ma te riał jest prze wi ja ny
oraz czysz czo ny w czysz czar ce ul tra dź wię ko wej. Wszel kie in for ma cje zwią za ne z ty mi za -
bie ga mi od no to wy wa ne są w kar cie tech nicz nej ma te ria łu oraz w ba zie da nych.

Pra cow ni cy Fil mo te ki ODiZP w to ku prac tech nicz no -kon ser wa tor skich nie tyl ko uzu -
peł nia ją w ba zie da nych wszel kie in for ma cje o za cho wa nych no śni kach, ich sta nie tech nicz -
nym, for mie za pi su ob ra zu i dźwię ku, lecz tak że prze no szą do opra co wy wa ne go re kor du za -
cho wa ne na plan szach po cząt ko wych i koń co wych da ne o twór cach au dy cji, uczest ni kach,
ak to rach, wy ko naw cach wy ko rzy sta nej mu zy ki, a tak że o pra wach au tor skich. Dzię ki te mu
uni ka się wie lo krot ne go wy ko rzy sty wa nia te go sa me go no śni ka do ce lów prze glą do wych.

Nie ste ty, ze spół spe cja li stów do spraw opra co wa nia tech nicz ne go i kon ser wa cji ma te ria -
łów fil mo wych w Fil mo te ce ODiZP w cią gu ostat nich kil ku lat zmniej szył się do za le d wie
dzie wię ciu osób, co po cią gnę ło za so bą dość znacz ne wy dłu że nie się cy klu kon ser wa cji. Ta
sa ma gru pa bar dzo do świad czo nych pra cow ni ków przy go to wu je ma te ria ły do trans fe ru
w te le ki nach oraz opra co wu je in for ma cje w ba zie da nych.

Me ry to rycz ne opra co wy wa nie te le wi zyj nych ma te ria łów fil mo wych sta no wi do me nę
do ku men ta li stów fil mo gra fów. Do ich pod sta wo wych obo wiąz ków na le ży: nada wa nie ka -
te go rii ar chi wal nej po szcze gól nym po zy cjom, wska zy wa nie rów no waż ni ków ory gi na łów,
je śli nie za cho wał się ory gi nal ny ne ga tyw, po rów ny wa nie za cho wa nych wer sji au dy cji
i okre śla nie ich sta tu su, wy zna cza nie au dy cji do pro ce su cy fry za cji oraz de fi nio wa nie w po -
ro zu mie niu z ope ra to ra mi te le ki na po la nie zbęd nych dzia łań z za kre su re kon struk cji. Osob -
ną sfe rę opra co wa nia au dy cji sta no wi jej do ku men to wa nie w od ręb nych, prze zna czo nych
do te go ce lu ba zach da nych (funk cjo nu ją cych pod na zwa mi No wa TVP i TVP Sport). Nie -
od łącz nym ele men tem te go pro ce su jest usta la nie pod sta wo wych in for ma cji o pra wach oraz
opis se kwen cyj ny au dy cji, któ ry w przy pad ku bra ku plansz po cząt ko wych i koń co wych lub
ścież ki fo nicz nej jest wy jąt ko wo skom pli ko wa ny. Za kres in for ma cji od no to wy wa nych
przez do ku men ta li stów w ba zie da nych No wa TVP ilu stru je za pre zen to wa ny po ni żej ra port:

Za pis nr 74909
Da ne ko pii F –a P6 985 –f 16MM –g KO, SFO, MRR –h 443 –i 38 –j

41 –l Mo no –n Ko lor/Czar no -bia ły –w A –y Rów no waż nik 
ory gi na łu

Ty tuł au dy cji Skar biec – ory gi nal ny
Ty tuł au dy cji Skar biec – cy klu/se rii
Ga tu nek MAGAZYN, HISTORYCZNY, KULTURA
Ję zyk wy ko na nia pol ski
Czas au dy cji 38:41
Ka te go ria ar chiw. A
Twór cy Lu cy na Smo liń ska – re ali za cja
Twór cy Wie sław Do bro wol ski – zdję cia
Twór cy Bo gu mił Mil ler – zdję cia
Twór cy An drzej Mir ski – zdję cia
Twór cy Je rzy Mro żew ski – zdję cia
Twór cy An drzej Po pław ski – zdję cia

Jan Sałkowski 

114

FI
LM

 W
 A

R
C

H
IW

U
M



Twór cy Jo lan ta Sta ni szew ska – mon taż
Twór cy Le szek Ma zur – kie row nik pro duk cji
Wy ko naw cy Ja dwi ga Mo giel nic ka – uczest nik
Wy ko naw cy Hen ryk Mo giel nic ki – uczest nik
Wy ko naw cy An na Am broz – uczest nik, kie row nik mu zeum w Li wie
Wy ko naw cy Eu ge niusz Szko ła – uczest nik
Wy ko naw cy Ka zi mierz Ko ło my ja – in stru men ta li sta
Kraj pro duk cji Polska
Ro dzaj pro duk cji TVP
Mia sto pro duk cji War sza wa
Rok pro duk cji 1985
Pro du cent TVP
Pro du cent Dział Re por ta ży i Fil mów Do ku men tal nych
Pro du cent wy kon. TVP
Miej sca wy da rzeń Pol ska, Za ko pa ne, Liw, Nie bo rów
Sło wa klu czo we bi żu te ria; broń; ce ra mi ka; fo to gra fia; gó ry; in stru men ty mu zycz ne; 

me ble; mu zea; mu zy ka; mu zy ka po waż na; od zna cze nia; pra sa; 
prze mysł ce ra micz ny; ro dzi na; rze mio sło; za byt ki

Miej sca wy da rzeń Pol ska, Za ko pa ne, Liw, Nie bo rów
Sło wa klu czo we bi żu te ria; broń; ce ra mi ka; fo to gra fia; gó ry; in stru men ty

mu zycz ne; me ble; mu zea; mu zy ka; mu zy ka po waż na;
od zna cze nia; pra sa; prze mysł ce ra micz ny; ro dzi na;
rze mio sło; za byt ki

Ko lej ne emi sje 28 XII 1985
Nr kwe stio nar 08bwa11
Przegl. do ku ment. Do ku men ta cyj ny
Za pis kom plet ny Tak
Treść Cy klicz ny ma ga zyn hi sto rycz no -kul tu ral ny

Te ma ty:
– ro dzi na Cha łu biń skich
– zbio ry mu zeum w Li wie
– ma nu fak tu ra ma jo li ki w Nie bo ro wie
– pra sa z XIX w.
– dzie ła daw nych mi strzów
Plan sza: „Skar biec ro dzin ny”.
1’10” Za ko pa ne – Ta try.
3’30” Por tret Ty tu sa Cha łu biń skie go – dom – wspo mnie nia
pra wnucz ki Cha łu biń skie go, Ja dwi gi Mo giel nic kiej – 
fo to gra fie ro dzin ne – pa miąt ki po dok to rze. 
1’09” Me dal, któ ry otrzy ma ła J[ad wi ga] Mo giel nic ka 
od miesz kań ców Pod ha la za swo ją dzia łal ność kul tu ral ną. 
1’55” Wy po wiedź Hen ry ka Mo giel nic kie go na te mat
za in te re so wań ta ter nic twem – fo to gra fie. 
1’04” Wy pra wy po lar ne H[en ry ka] Mo giel nic kie go w la tach
mię dzy wo jen nych. 
1’04” Pa miąt ki po ro dzi nie Cha łu biń skich – klęcz nik
Ja dwi gi Cha łu biń skiej, cór ki Ty tu sa, książ ki i me ble. 
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Plan sza: „Za mek w Li wie”. 
1’51” Ru iny go tyc kie go zam ku w Li wie – mu zeum –
zbro jow nia w zam ku – dwo rek ba ro ko wy miesz czą cy mu zeum. 
1’36” Wy po wiedź An ny Am broz, kie row ni ka mu zeum – por tret
„Żół tej da my”, jej le gen da. 
1’06” Eks po na ty w mu zeum: szpa dy, strzel by arab skie,
broń skał ko wa i ka pi szo no wa, broń my śliw ska z XVIII
i XIX w., ob ra zy Je rze go i Woj cie cha Kos sa ków. 
1’52” Dal szy ciąg wy po wie dzi A[nny] Am broz na te mat ko lek cji
por tre tów sar mac kich z XVII i XVIII w. – sa la ry cer ska – 
wi dok zam ku. 
Plan sza: „Ma jo li ka nie bo row ska”. 
0’49” Nie bo rów – bu dy nek daw ne go bro wa ru, gdzie mie ści ła
się ma nu fak tu ra ma jo li ki – hi sto ria ma nu fak tu ry – 
por tret Mi cha ła Pio tra Ra dzi wił ła – wy sta wa wy ro bów
ma jo li ko wych – ry ci ny. 
5’58” Pa łac w Nie bo ro wie – wy ro by z ma jo li ki: pu cha ry,
dzba ny, wa zy, ta le rze, ku fle, świecz ni ki, szka tu ły,
sztuć ce – piec po kry ty ma jo li ką. 
0’44” Współ cze sne wy ro by z ma jo li ki wy twa rza ne przez
ar ty stę pla sty ka w sta rej ma nu fak tu rze. 
Plan sza: „Przed stu la ty”. 
9’58” Ty tu ły cza so pism z XIX w., m.in.: „Ku rier
War szaw ski”, „Ty go dnik Ilu stro wa ny”, „Bluszcz”, „Kło sy” – 
cy to wa nie ar ty ku łów z cza so pism i wia do mo ści co dzien nych
z róż nych dzie dzin – ar ty ku ły Bo le sła wa Pru sa na te mat
roz wo ju prze my słu i po wsta nia Za kła dów Ce giel skie go – 
ar ty ku ły do ty czą ce wy na laz ków dok to ra Ju lia na
Ocho ro wi cza – ry ci ny. 
Plan sza: „W krę gu daw nych mi strzów”.
0’39” Daw ne in stru men ty mu zycz ne – gra na lut ni.
0’33” Wy po wiedź Eu ge niu sza Szko ły, twór cy daw nych
in stru men tów – lut nia z XIX w., al tów ka nie miec ka,
wio lon cze la nie miec ka – ze spół mu zycz ny gra na daw nych
in stru men tach. 
0’49” Re pli ki dzie więt na sto wiecz nej bro ni pal nej – ko lek cja bro ni
siecz nej. 
1’58” Wy sta wa wy ro bów ju bi ler skich: bi żu te ria, szka tu ły,
puz dra z bursz ty nu – wy ro by z me ta lu, m.in.: ku bek
gdań ski, skrzy nie obi te bla chą – me ble w sty lu Lu dwi ka
XVI. 
0’35” Ka zi mierz Ko ło my ja gra pre lu dium na dwor ne go
lut ni sty Lu dwi ka XVI na ory gi nal nej dzie więt na sto wiecz nej lut ni.
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Opra co wa nie me ry to rycz ne ar chi wal nych ma te ria łów fil mo wych mu si oczy wi ście trwać
dłu żej niż au dy cji za pi sa nych na no śni kach ma gne tycz nych. Jest bo wiem bar dziej pra co -
chłon ne i kosz tow ne. Jed nak to ta wła śnie część zbio rów te le wi zyj nych sta no wi naj cen niej -
szy frag ment wiel kie go hi sto rycz ne go dzie dzic twa po zo sta ją ce go w dys po zy cji ODiZP.
O wie le spraw niej prze bie ga do ku men to wa nie ma te ria łu fil mo we go w sy tu acji, gdy zo sta -
nie on prze trans fe ro wa ny na ta śmę ma gne tycz ną.

Do ku men ta li ści fil mo gra fo wie obok nada wa nia ka te go rii ar chi wal nej do ku men tom fil mo -
wym ini cju ją pro ces bra ko wa nia do ku men ta cji nie ar chi wal nej. W na stęp stwie prze pro wa dza -
nej oce ny war to ści ar chi wal nej po szcze gól nych za pi sów prze glą da nych au dy cji na pod sta wie
Kwa li fi ka to ra z 1996 r. spo rzą dza ją oni pro jek ty ze sta wień nie ar chi wal nych. Każ do ra zo wo
w spra wie bra ku przy dat no ści do ce lów pro gra mo wych wszyst kich wska za nych po zy cji mu -
szą wy po wie dzieć się po szcze gól ne an te ny TVP S.A. Do pie ro wów czas pro jekt li sty mo że zo -
stać przed sta wio ny ar chi wum nad zo ru ją ce mu do osta tecz ne go za twier dze nia. 

Umo wa w spra wie prze dłu że nia uży cze nia zbio rów do ku men ta cji i ma te ria łów ar chi wal -
nych by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja” za war ta w 2005 r. prze wi du je, że spół ka
TVP S.A. zo bo wią za na jest za koń czyć do 31 grud nia 2013 r. pro ces kwa li fi ka cji ar chi wal nej
zbio rów po wie rzo nych, wy od ręb nić z nich ma te ria ły ar chi wal ne oraz ich spi sy pro to ko lar nie
prze ka zać do NAC. Nie ozna cza to fi zycz ne go prze nie sie nia tych ma te ria łów do wspo mnia -
ne go ar chi wum. Z chwi lą za ak cep to wa nia spi sów przez NAC ma te ria ły ar chi wal ne bę dą sta -
no wi ły przed miot uży cze nia na wa run kach okre ślo nych w umo wie.

Cy fry za cja te le wi zyj nych ma te ria łów fil mo wych

Od 1982 r. w pro duk cji i emi sji te le wi zyj nej za czę ły upo wszech niać się ana lo go we ka -
se ty ma gne tycz ne Be ta cam, a od 1993 r. ka se ty cy fro we Be ta cam. Zre wo lu cjo ni zo wa ło to
pro ce sy tech no lo gicz ne w te le wi zji. Ta śma świa tło czu ła prze sta ła być sto so wa na ja ko noś -
nik słu żą cy do bie żą ce go za pi su au dy cji. (Na dal wy ko rzy stu je się ją do pro duk cji fil mów
i se ria li te le wi zyj nych). W tej sy tu acji zmie ni ły się funk cje te le ki na, któ re prze sta ło być ma -
szy ną emi syj ną prze twa rza ją cą ob raz za pi sa ny na ta śmie fil mo wej na sy gnał te le wi zyj ny,
a sta ło się in stru men tem umoż li wia ją cym spo rzą dze nie na ka se cie ma gne tycz nej Be ta cam
ko pii ma te ria łu fil mo we go. Po cząt ko wo za pis miał cha rak ter ana lo go wy, ale z cza sem ja ko
no śnik do ce lo wy wy ko rzy sty wa no ka se ty Be ta cam Di gi tal (cy fro we) w roz dziel czo ści stan -
dar do wej. Za sto so wa nie w tym pro ce sie cy fro wych tech nik kom pu te ro wych umoż li wi ło
rema ste ring za rów no war stwy wi zyj nej, jak i fo nicz nej. Dzię ki te mu w trans fe ro wa nym
mate ria le usu wa ne są róż ne go ro dza ju uszko dze nia me cha nicz ne, po pra wia na jest ko lo ry -
sty ka, jej na sy ce nie, kon trast i gę stość optycz na oraz szu my i trza ski.

Ko lej nym kro kiem mi lo wym sprzy ja ją cym za cho wa niu oraz zwięk sze niu do stęp no ści
fil mo we go za so bu ar chi wal ne go w TVP był za kup w 2007 r. dla ODiZP za awan so wa ne go
pod wzglę dem tech no lo gicz nym ze sta wu urzą dzeń do trans fe ru fil mo we go, któ ry umoż li -
wia stwo rze nie kom plek so wo zre kon stru owa nej cy fro wej ko pii w roz dziel czo ści High Defi -
ni tion (2K). Uzy ska nie naj bar dziej opty mal nych efek tów sys tem ten umoż li wia wów czas,
gdy ja ko ma te riał wyj ścio wy do trans fe ru i ko rek cji barw nej mo że być uży ty ory gi nal ny
nega tyw. Je śli ne ga tyw fil mo we go ma te ria łu te le wi zyj ne go znaj du je się w ar chi wum po za
TVP S.A. (np. w Fil mo te ce Na ro do wej), wów czas jest on wy po ży cza ny na po trze by te go
pro ce su. Pod kre ślić na le ży, że każ do ra zo wo rów no le gle z re kon struk cją ob ra zu jest prze pro -
wa dza na cy fro wa re kon struk cja dźwię ku.

In ge ren cja w ko lo ry sty kę ob ra zu, za sto so wa nie róż ne go ro dza ju efek tów spe cjal nych oraz
moż li wość prze for ma to wa nia pro por cji ob ra zu do do wol ne go stan dar du wy ma ga ze wzglę -
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du na praw ną ochro nę dzie ła współ udzia łu w tym pro ce sie je go twór ców (ope ra to ra lub re -
ży se ra). Nie kie dy po zy ska na w ten spo sób ko pia mo że zna czą co od bie gać od wer sji pier wot -
nej. Usu nię cie z ma te ria łu fil mo we go swo istej pa ty ny, pod da nie go re ma ste rin go wi oraz
uwspół cze śnie nie pod wzglę dem tech no lo gicz nym spra wia, że z punk tu wi dze nia wi dow ni
te le wi zyj nej sta je się on znów atrak cyj ny. Zda rza się, że re ży ser uczest ni czą cy w tym pro ce -
sie do ko nu je głę bo kich in ge ren cji w treść swo je go dzie ła, skra ca czy też usu wa nie któ re
sekwen cje lub je prze mon to wu je. W ta kich przy pad kach po wsta je nie ja ko no wa wer sja utwo -
ru pier wot ne go. Przy kła dem opi sa ne go dzia ła nia mo że być film Je rze go Ant cza ka pt. „Cho -
pin. Pra gnie nie mi ło ści”, któ ry w pro ce sie cy fry za cji zo stał skró co ny o oko ło 10 mi nut.

Nie wszy scy twór cy wpro wa dza ją tak da le ko idą ce zmia ny. Więk szość z ogrom ną pie -
czo ło wi to ścią sta ra się za cho wać, a w przy pad ku de gra da cji ma te ria łu od two rzyć pier wot -
ny za mysł. Tak wła śnie uczy nił wy bit ny ope ra tor Wi told So bo ciń ski w to ku prac nad te le -
wi zyj ną wer sją „Zie mi obie ca nej”, zre ali zo wa ną w re ży se rii An drze ja Waj dy w 1974 r.
W po dob nym du chu od dzia ły wał na ze spół ope ra tor ski te le ki na Ste fan Pin del ski, au tor
zdjęć do se ria lu „Ja no sik”. Wie le ma te ria łów jest trans fe ro wa nych cy fro wo bez udzia łu ich
twór ców. W ta kich przy pad kach spe cja li ści re ali zu ją cy to za da nie uni ka ją istot nych in ge ren -
cji w sfe rę ob ję tą ochro ną praw no -au tor ską.

Nie za leż nie jed nak od te go, czy ma te riał fil mo wy po za koń cze niu prac zwią za nych z je -
go cy fry za cją i re kon struk cją sta no wi wier ną ko pię dzie ła ory gi nal ne go, czy też nie co prze -
kształ co ną, za wsze sta tus ar chi wal ne go ory gi na łu za cho wa ne ga tyw lub – w przy pad ku je go
bra ku – po zy ty wo wa ko pia sta no wią ca rów no waż nik ory gi na łu, któ ry zo stał wy ko rzy sta ny
w tym pro ce sie ja ko ma te riał wyj ścio wy. Stwo rzo na cy fro wa ko pia bę dzie mia ła w za leż no -
ści od sy tu acji sta tus ko pii za bez pie cza ją cej lub użyt ko wej. Pra wo prze wi du je w tym za kre -
sie szcze gól ny wy ją tek. Zgod nie z Roz po rzą dze niem mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go z 22 ma ja 2006 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją, za sad jej kla sy fi ko wa nia
i kwa li fi ko wa nia oraz za sad i try bu prze ka zy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych do ar chi wów
pań stwo wych w przy pad ku za ist nie nia nie bez pie czeń stwa po gor sze nia za pi su ob ra zu lub
ścież ki dźwię ko wej w fil mo wym ory gi na le ar chi wal nym (np. wsku tek po stę pu ją cej je go de -
gra da cji che micz nej lub nie kon tro lo wa ne go roz wo ju mi kro or ga ni zmów) ar chi wum te le wi -
zyj ne zo bo wią za ne jest do wy ko na nia ko pii (np. cy fro wej), któ ra uzy ska sta tus rów no waż ni -
ka ory gi na łu i pod le gać bę dzie prze ka za niu do ar chi wum pań stwo we go.

Pli ki cy fro we wy two rzo ne pod czas cy fro we go trans fe ru i re ma ste rin gu ma te ria łów fil -
mo wych w obec nych uwa run ko wa niach tech no lo gicz nych ar chi wum te le wi zyj ne go nie są
za pi sy wa ne na dys kach, lecz na cy fro wych ka se tach HDCAM, słu żą cych do za pi su w wy -
so kiej roz dziel czo ści. To oczy wi ście po waż nie ogra ni cza ich do stęp ność oraz nie eli mi nu je
za gro żeń zwią za nych z uszko dze niem no śni ka. W oba wie przed te go ro dza ju nie bez pie -
czeń stwem ar chi wum pierw szej cy fro wej ko pii ma te ria łu fil mo we go na da je sta tus ko pii
wzor co wej, nie pod le ga ją cej udo stęp nie niu na po trze by emi syj ne lub prze glą do we. Do pie ro
ko lej ne ko pie two rzo ne są do ce lów użyt ko wych. Za pis cy fro wy ar chi wal ne go do ku men tu
fil mo we go na ka se cie HDCAM zna ko mi cie uła twia pra cę do ku men ta li stom spo rzą dza ją -
cym je go me ry to rycz ne opra co wa nie w elek tro nicz nych ba zach da nych.

W tej chwi li w te le wi zji pu blicz nej trwa ją pra ce nad stwo rze niem ar chi wum cy fro we go,
umoż li wia ją ce go upraw nio nym oso bom do stęp do za so bu za po śred nic twem we wnętrz nej
sie ci. Jed nak nie odzow nym wa run kiem do sku tecz ne go wdro że nia te go przed się wzię cia jest
opra co wa nie i wpro wa dze nie sys te mu za rzą dza nia cy fro wym za so bem ar chi wal nym (Me -
dia As set Ma na ge ment). Zre ali zo wa nie te go pro jek tu być mo że po zwo li na wy od ręb nie nie
w je go struk tu rze za so bu cy fro wych ne ga ty wów, do któ re go tra fia ły by ska ny au dio wi zu al -
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nej do ku men ta cji fil mo wej w moż li wie naj wyż szej roz dziel czo ści, ale w wer sji wyj ścio wej
(bez ko rek cji ko lo ry stycz nej i re kon struk cji). W przy szło ści mo gły by one po słu żyć ja ko ma -
te riał źró dło wy do po now ne go opra co wa nia przy uży ciu bar dziej za awan so wa nych niż
obec nie do stęp ne tech nik cy fro we go prze twa rza nia. Jed no cze śnie ist nie nie ne ga ty wu cy fro -
we go po zwa la ło by na ko rzy sta nie z nie go za miast ory gi nal ne go ne ga ty wu ana lo go we go,
któ re go tym sa mym stan za cho wa nia nie ule gał by po gor sze niu.

Spe cja li ści od spraw cy fry za cji ta śmy fil mo wej wska zu ją na istot ne ogra ni cze nia zwią za -
ne nie ty le z prze kształ ca niem za pi su ana lo go we go z ta śmy wy pro du ko wa nej na ba zie octa -
nów w pli ki cy fro we, co przede wszyst kim z ich wie czy stym za cho wa niem. Sto so wa ne we
współ cze snych te le ki nach opro gra mo wa nie umoż li wia two rze nie z każ dej klat ki fil mo wej
po je dyn cze go pli ku (DPX), a to zna ko mi cie uła twia pre cy zyj ne opra co wa nie tech nicz ne ca -
łe go ma te ria łu. Za cho wa nie fil mu w ta kiej po sta ci jest nie zwy kle kosz tow ne, gdyż wy ma ga
ogrom nych prze strze ni na dys kach. Kom pre sja – na wet je śli jest uzna wa na za bez strat -
ną – po wo du je mi mo wszyst ko nie od wra cal ną utra tę pew nych in for ma cji. Jed nak naj więk -
szym za gro że niem dla cy fro wej po sta ci ma te ria łu fil mo we go są nie ustan nie zmie nia ją ce się
for ma ty za pi su da nych, z czym wią że się ko niecz ność ich kon wer sji co pe wien czas.

Na tę kwe stię zwra ca uwa gę Mo ni ka Su pru niuk z Fil mo te ki Na ro do wej w ar ty ku le pt.
Ar chi wum cy fro we – ochro na czy do stęp opu bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej Na ro do -
we go In sty tu tu Au dio wi zu al ne go2. Ja ko je den z moż li wych spo so bów roz wią za nia te go
istot ne go ogra ni cze nia wska zu je na – sto so wa ną w nie któ rych kra jach – pro ce du rę po wro -
tu w ce lach ar chi wi za cyj nych po za koń cze niu cy fro wej re kon struk cji do po sta ci ana lo go wej
po przez prze nie sie nie ob ra zów cy fro wych na ta śmę świa tło czu łą pro du ko wa ną na pod ło żu
po lie stro wym, ce chu ją cą się o wie le więk szą trwa ło ścią niż jej ce lu lo ido wy od po wied -
nik – ze swej na tu ry kru chy, pod le ga ją cy skur czom oraz de gra da cji fi zy ko che micz nej. Two -
rze nie w myśl tej pro ce du ry czar no -bia łe go za pi su ar chi wal ne go na po lie stro wej ta śmie fil -
mo wej jest sto sun ko wo pro ste i ta nie. Do ar chi wi za cji fil mów barw nych za le ca ne jest
wy ko rzy sta nie mo de lu RGB, czy li na świe tle nie na tym no śni ku trzech od ręb nych ście żek
barw: czer wo nej (R – red), zie lo nej (G – gre en) i nie bie skiej (B – blue), któ re mie sza ne
w trak cie pro jek cji w usta lo nych pro por cjach w po sta ci trzech wią zek świa tła two rzą wra -
że nie wi dze nia przez oko ludz kie do wol nej bar wy.

Od chwi li po wo ła nia w 1994 r. spół ki Te le wi zja Pol ska S.A. w ODiZP uda ło się zre ali -
zo wać trans fer w roz dziel czo ści stan dar do wej 6419 po zy cji z ta śmy fil mo wej na ka se ty
Beta cam. W wy so kiej roz dziel czo ści pro ces ten pro wa dzo ny jest od 2007 r. i ob jął 490 po -
zy cji za pi sa nych na ta śmie świa tło czu łej.

Ja kie czyn ni ki wpły wa ją na wy bór ma te ria łów fil mo wych do cy fry za cji? Przede wszyst -
kim de cy du ją o tym po trze by pro gra mo we po szcze gól nych an ten te le wi zji pu blicz nej. Bar -
dzo du że zna cze nie ma war tość hi sto rycz na po szcze gól nych po zy cji, ich miej sce w kul tu -
rze pol skiej w cią gu ostat nich kil ku dzie się ciu lat. Z tych wła śnie wzglę dów prio ry tet
w za kre sie cy fry za cji mia ły przed sta wie nia Te atru Te le wi zji oraz Ka ba re tu Star szych Pa -
nów, ale też zna ne te le wi zyj ne se ria le lub ma te ria ły do au dy cji cy klicz nych (np. do „Ilu stro -
wa ne go Ku rie ra War szaw skie go”). Nie kie dy istot ny wpływ na pod ję cie cy fro we go trans fe -
ru ma za mó wie nie klien ta ze wnętrz ne go, któ ry za war cie umo wy li cen cyj nej na okre ślo ną
po zy cję za pi sa ną na no śni ku świa tło czu łym wa run ku je udo stęp nie niem mu ko pii cy fro wej,
któ ra jest spo rzą dza na na je go koszt.

Doświadczenia w opracowaniu materiałów filmowych...
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W obo wią zu ją cej umo wie uży cze nia ma te ria łów ar chi wal nych i zbio rów do ku men ta cji
by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja” za war tej w 2005 r. z ADM (ak tu al nie: NAC) spół -
ka TVP S.A. zo bo wią za ła się – w mia rę moż li wo ści fi nan so wych – do prze no sze nia na noś -
ni ki cy fro we wy od ręb nio nych ma te ria łów ar chi wal nych. 

Sam pro ces cy fro we go trans fe ru każ do ra zo wo po prze dza sta ran ne opra co wa nie tech -
nicz ne ta śmy świa tło czu łej w Fil mo te ce ODiZP. Je śli nie za cho wał się ne ga tyw, po rów ny -
wa ne są ko pie po zy ty wo we w ce lu wy bo ru za cho wa nej w naj lep szym sta nie. Do ko nu je się
po mia ru skur czu ta śmy, do kle ja blan ki, a w ra zie po trze by wy mie nia się sklej ki mon ta żo -
we, na pra wia uszko dze nia per fo ra cji, usu wa wszel kie go ro dza ju pla my, ba da na jest zbież -
ność po mię dzy ścież ką ob ra zo wą i dźwię ko wą (syn chron). Przed prze ka za niem do cy fro -
we go trans fe ru ta śmy są sta ran nie czysz czo ne w czysz czar ce ul tra dź wię ko wej. Wraz
z ta śmą pod sta wo wą do te le ki na prze ka zy wa ne są za cho wa ne ma te ria ły zre ali zo wa ne na po -
trze by pro ce su post pro duk cji fil mu (np. wi zu al ne efek ty spe cjal ne).

Pod su mo wa nie

Ar chi wal ne za so by pro gra mo we TVP są bar dzo cen ną i nie po wta rzal ną do ku men ta cją
o cha rak te rze au dio wi zu al nym do dzie jów hi sto rii Pol ski, roz wo ju kul tu ry na ro do wej i prze -
mian spo łecz nych w ostat nich kil ku dzie się ciu la tach. Szcze gól ną war tość ma ją ma te ria ły
fil mo we, po nie waż są one naj star szą czę ścią te go za so bu. Dla te go za cho wa nie ich w jak
naj lep szym sta nie, ska ta lo go wa nie, cy fry za cja i udo stęp nie nie jest swe go ro dza ju mi sją ar -
chi wum te le wi zyj ne go. Po stę po wa nie z te go ro dza ju zbio ra mi wy ma ga du że go pro fe sjo na -
li zmu. Za sób fil mo wy TVP S.A. jest naj więk szym te go ty pu w Pol sce.

Jan Sałkowski 
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