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Komunikat o archiwach Sri Sathya Sai 

 

Archiwa Sri Sathya Sai to najnowocześniejszy obiekt zbudowany w celu zabezpieczenia cennych 

przesłań Bhagawana Baby dla przyszłych pokoleń. Zbiory zawierają: 

a) nagrania audio (m.in. taśmy magnetofonowe, taśmy szpulowe, kasety i płyty gramofonowe); 

b) nagrania wideo (m.in. VHS/SVHS, Hi8. MiniDV, kasety HDV, Betacam, duże i małe kasety DVCAM, 

Digital Betacam – filmy 16 mm i 8 mm); 

c) obrazy (zdjęcia i negatywy – kolorowe i czarno-białe); 

d) rękopisy (m.in. listy, artykuły, wiersze i piosenki napisane wyłącznie przez Swamiego). 

Obecnie posiadamy imponującą kolekcję materiałów zgromadzonych dzięki pomocy wielu 

wielbicieli, którzy starannie je zabezpieczyli i przekazali nam do bezpiecznego przechowywania 

i dzielenia się z przyszłymi pokoleniami. 

Przed stosowną archiwizacją materiałów w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu w budynku 

Archiwum, zostaną one zapisane cyfrowo (zdigitalizowane). Ułatwi to dostęp do treści w postaci 

elektronicznej i pomoże upowszechniać przesłanie Swamiego. 

Pracę nad digitalizacją mogą podjąć nieliczne organizacje w Indiach i zagranicą, ponieważ nie mają 

dostępu do potrzebnej technologii i sprzętu. 

Z trudem znaleziono kilka organizacji chętnych do rozpoczęcia pracy nad zapisem cyfrowym. 

Zadanie nadzorowania całego przedsięwzięcia związanego z digitalizacją powierzono Radiu Sai. 

Możliwe, że wielu wielbicieli ma w swoich prywatnych zbiorach niektóre z tak cennych materiałów 

jak listy napisane przez Swamiego, taśmy szpulowe, zdjęcia i negatywy fotografii, czy nawet nagrania 

audio. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich osób o udostępnienie tych treści, abyśmy mogli je 

zdigitalizować z korzyścią dla wszystkich. Jeśli wielbiciele wyrażą takie życzenie, przekazane materiały 

będą także przechowywane w naszych archiwach z należnymi podziękowaniami. 

Jedynym celem tej akcji jest zbieranie, przechowywanie i dzielenie się cenną treścią związaną 

z Bhagawanem, z należytym szacunkiem i starannością, na jaką ona zasługuje. Pokornie zwracamy się 

z prośbą o współpracę do wszystkich wielbicieli, którzy mogą dysponować tak cennym materiałem. 

Uprzejmie prosimy o kontakt z niżej podpisanymi w celu uzyskania dalszych informacji 

i szczegółów. 
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