Pismo okólne Nr 6
w sprawie postępowania z materiałami
filatelistycznymi w archiwach
z dnia 21 lipca 1971 r.1
W jednym z archiwów miał miejsce fakt przekazania osobom prywatnym
wybrakowanych w trakcie porządkowania akt, starych XIX w. kopert i pism przesyłkowych
(manipulacyjnych) opatrzonych stemplami nadawczymi i odbiorczymi ówczesnych urzędów
pocztowych. Jak ustalono, materiały te stały się przedmiotem transakcji handlowych nie tylko
na terenie kraju, ale również tą drogą dostały się w posiadanie obcokrajowców, którzy
usiłowali wywieźć je za granicę.
W podobnej kwestii zwracał się do NDAP w 1968 r. Główny Urząd Celny z prośbą o
ekspertyzę.
Materiały tego typu, jeżeli nie posiadają wartości archiwalnej, nie kwalifikują się do
wieczystego przechowywania w archiwach państwowych, mogą natomiast stanowić
przedmiot zainteresowania filatelistycznego z uwagi na zamieszczone znaki pocztowe.
Naczelna Dyrekcja weszła w porozumienie z Ministerstwem Łączności, które wskazało
instytucję zainteresowaną gromadzeniem materiałów filatelistycznych.
W związku z powyższym polecam:
1. Przy brakowaniu akt XIX w. zachować ostrożność, kierując się praktykowaną od lat
zasadą, że nie należy brakować w zasadzie akt do 1870 r.2
2. Jeżeli wśród brakowanych materiałów znajdują się wydzielone z zespołów pisma o
charakterze manipulacyjnym lub inne, które z uwagi na treść nie kwalifikują się do trwałego
zachowania, a opatrzone są XIX w. stemplami pocztowymi, a także koperty ze znaczkami
pocztowymi - przekazać je protokólarnie do dyspozycji Muzeum Poczty i Telekomunikacji
we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1.
3. We wniosku w sprawie brakowania przesłanym do CKOMA3 należy zaznaczyć ile i jakie
materiały (z jakiego okresu) zamierza Archiwum przekazać do Muzeum.
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