INWENTARZ AKT
TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ
1934-1951
SYGNATURA: TPMA 1-34

TPMA 1

Prezydium Komitetu:
- Posiedzenia Prezydium (1935, 1946-1949)
- Składy osobowe Prezydium
- Sprawy organizacyjne:
1. korespondencja ogólna (1935-1949)
2. korespondencja ogólna (1935-1949)
3. korespondencja ogólna (1935-1949)

TPMA 2

Komisja Opieki Zdrowotnej:
- dziennik podawczy (1935-1937)
- protokoły Komisji Zdrowotnej - fragmenty (1934-1935)
- korespondencja (1934-1935)
- podania studentów o pomoc dla poratowania zdrowia (1934-1955)
- sprawy finansowe
- materiały informacyjne

TPMA 3

Komisja sportowa:
- dziennik podawczy (1934-1936)
- protokoły i sprawozdania
1. protokoły z posiedzeń (1934-1935)
2. sprawozdanie z działalności (1934-1935)
- finanse
1. sprawozdanie rachunkowe (1934-1935)
2. preliminarz subwencji przeznaczonych na sport (1934-1935)
- korespondencja (1935-1937)
- sprawy organizacyjne
1. plany pracy (1934-1936)
2. materiały informacyjne

TPMA 3a

Komisja Propagandowa:
- protokoły Komisji - fragmenty (1934-1935)

TPMA 3b

Komisja Organizacyjna
- instrukcje, wyciągi z referatów, zaproszenia na zebrania

TPMA 4

Rada Naczelna
- protokoły (1934-1937)
- korespondencja (1938-1939)
- bilans TPMA z lat 1934-1936

TPMA 5

Koła lokalne
- ogólne sprawy organizacyjne
- koła lokalne krakowskie
1. Izba Adwokacka

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komunalna Kasa Oszczędności
ASP
AGH
Izba Przemysłowo-Handlowa
WSH
Dyrekcja Poczt i Telegrafów

TPMA 6

Koła lokalne - prowincjonalne
- Brzostek
- Chrzanów
- Grybów
- Jasło
- Limanowa
- Nowy Sącz
- Nowy Targ
- Ropczyce
- Stary Sącz
- Tarnów
- Wiśnicz
- Zakopane
- śywiec

TPMA 7

Komitety innych województw
- Komitet w Kielcach
- Komitet w Katowicach
- Komitet w Łodzi

TPMA 8

Finanse
- budŜet (1934-1939)
- bilans (1950)

TPMA 9

Finanse
- kartoteki finansowe analityczne (1946-1949)

TPMA 10

Finanse
- kartoteki finansowe analityczne (1950)

TPMA 11

Finanse
- stypendia (1947-1949)

TPMA 12

Finanse
- składki i kartoteki członkowskie (1935-1938)

TPMA 13

Finanse
- Księga rozchodów i przychodów (1938)
Opr., 47x34 cm

TPMA 14

Finanse
- Księga przychodów i rozchodów (1946)
Opr., 30x20 cm

TPMA 15

Finanse
- Księga rozchodów i przychodów (1946)

Opr., 43x30,5 cm
TPMA 16

Finanse
- Księga rozchodów (1946)
Opr., 43x30,5 cm

TPMA 17

Finanse
- Księga przychodów i rozchodów (1947)
Opr., 30x20 cm

TPMA 18

Finanse
- Księga rozchodowa (1948)
Opr., 50x34 cm

TPMA 19

Finanse
- Księga rozchodów (1949)
Opr., 65x33 cm

TPMA 20

Finanse
- Dziennik główny (1950-1951)
Opr., 35x35 cm

TPMA 21

Finanse
- Księga rozchodów bd.
Opr., 31x22 cm

TPMA 22

Sprawozdania roczne 1934-1949
- sprawozdanie z działalności
- sprawozdanie rachunkowe

TPMA 23

Propaganda
- wycinki prasowe dotyczące TPMA
- komunikaty prasowe (1934-1938)
- komunikaty radiowe (1934-1938)

TPMA 24

Pomoc dla młodzieŜy (1933-1939)
- pomoc przez uczelnie
- pomoc przez Stowarzyszenia Akademickie
- akcja obiadów bezpłatnych

TPMA 25

Pomoc ogólna w naturze
- prośby o przydział odzieŜy (1935-1937)
- prośby o przydział ksiąŜek i rozdawnictwo tychŜe (1936-1939)

TPMA 26

Imprezy dochodowe
- ojcowie chrzestni
- zbiórki uliczne (1935-1937)
- dansingi (1935-1936)
- wystawa obrazów studentów ASP (1938)
- sprzedaŜ znaczków na rzecz TPMA

TPMA 27

Imprezy propagandowe

- przedstawienia akademickie - przygotowania do "Otrzęsin" w 1935 r., scenariusze sztuk i
widowisk
TPMA 28

Mikołaj Kopernik wyjazdowy
- kosztorysy wyjazdów przygotowawczych i korespondencja przed wyjazdem (1935-1936)
- wyjazdy
1. Bułgaria (1936)
2. Jugosławia (1936)
3. Rumunia (1936)
4. Węgry (1936)

TPMA 29

Mikołaj Kopernik wyjazdowy
- sprawozdanie z "Mikołaja Kopernika" wyjazdowego (1936)
- korespondencja po przyjeździe (1936-1937)
- przyjęcie chóru jugosłowiańskiego "Obilić" (1937)

TPMA 30

Kolonie wakacyjne
- projektowane kolonie zagraniczne
1. Hvar - Jugosławia
2. Włochy
3. Dania
- kolonie wakacyjne krajowe
1. projekty, preliminarze, ankiety (1933-1935)
2. kolonie w Zakopanem, Pławnej i innych miejscowościach (1934-1935)

TPMA 31

Inwentarz i biuro
- inwentarz biurowy (1934-1939)

TPMA 32

Inwentarz i biuro
- dzienniki podawcze (1934-1939, 1950-1951)

TPMA 33

Inwentarz i biuro
- lokal, sprawy personalne, wykazy godzin zatrudnionych (1934-1939)
- schemat organizacyjny biura

TPMA 34

Sprawozdania nadesłane od róŜnych organizacji studenckich (do 1939 r.)
- zawiera m.in. sprawozdanie Sodalicji Mariańskiej, Białego KrzyŜa, Sekcji opieki nad
dzieckiem, Koła Towarzystwa Popierania Budowy Szkół, Polskiego Towarzystwa S
tudenckiego "Jedność"

