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Współczesne tendencje 
w zakresie metodyki archiwalnej

• Digitalizowanie zasobów archiwalnych
• Wykorzystywanie cyfrowych kopii i mechanizmów OCR w procesie 

opracowywania dokumentów
• Tworzenie serwisów internetowych pozwalających na globalne 

udostępnianie zgromadzonych zasobów

Działania te pozwalają na szybkie i łatwe 
udostępnianie zbiorów, bez względu na 
lokalizację użytkownika, przy jednoczesnym 
ich zabezpieczeniu przed dewastacją, 
spowodowaną normalną, dotychczasową 
eksploatacją.



Przykładowe projekty digitalizacji
• Biblioteki cyfrowe (dLibra)

– Federacja Bibliotek Cyfrowych oraz projekt dLibra realizowane 
przez PCSS

– Digitalizacja i udostępnianie zasobów przez Internet
• Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

– Powstałe w 2008 roku 
– Digitalizuje tradycyjne materiały archiwalne
– Archiwizuje i udostępnia  materiały wytworzone cyfrowo

• Mormoni
– Digitalizacja ksiąg metrykalnych
– Wykorzystanie pracy społeczności internetowej do indeksacji

• Google Books
– Digitalizacja książek z całego świata
– automatyczne indeksowanie zawartości



Wzrost zainteresowania genealogi ą

• W społeczeństwie przejawia się coraz częściej potrzeba 
poznawania swoich korzeni

• Wysyp portali społecznościowych bazujących na 
odkrywaniu więzów rodzinnych

– Moikrewni.pl
– myHeritage
– Bliscy.pl

• Ułatwiony dostęp do informacji sprzyja prowadzeniu 
poszukiwań

• Powstają nowe regionalne towarzystwa zrzeszające 
pasjonatów genealogii, w ramach których rozwijanych jest 
wiele projektów. Towarzystwa pełnią rolę platformy ułatwiającej 
nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji oraz koordynują prace 
indeksacyjne.



Wielkopolskie Towarzystwo Genealogicznego 
„Gniazdo”

• Istnieje od 2006 roku 
• Zrzesza 75 członków z całego świata, mających swoich przodków na 

terenie Wielkopolski 
• Strona WWW zawierająca opracowania, indeksy, poradniki, artykuły 

przydatne w poszukiwaniach genealogicznych
• Forum internetowe

– Prawie 2 tys. 
zarejestrowanych 
użytkowników

– Ponad 26 tys. postów 
– Blisko 3 tys. Tematów
– Około tysiąca dziennych

odwiedzin strony
• www.wtg-gniazdo.org



Działalno ść Wielkopolskiego Towarzystwa 
Genealogicznego „Gniazdo”

WTG „Gniazdo” prowadzi szereg projektów związanych 
z digitalizacją:
• Nekrologi  z wielkopolskiej prasy do 1939 r. 

(www.wtg-gniazdo.org/nekrologi.php)
– 44 733 zindeksowanych nekrologów 
– Źródło : XIX-XX wieczna wielkopolska prasa

• Dziennik Poranny, Dziennik Poznański, 
Kurier Poznański i wiele innych

– Projekt możliwy do realizacji dzięki digitalizacji gazet sprzed 1939 r. 
w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej



Działalno ść Wielkopolskiego Towarzystwa 
Genealogicznego „Gniazdo”

• Wielkopolscy Ksi ęża (www.wtg-gniazdo.org/ksieza)
– Spis księży działających na terenie Archidiecezji Poznańskiej i 

Gnieźnieńskiej 
– Zakres od początku XVIII wieku do II WŚ. 
– Zawiera ponad 5,5 tys. profili księży

• Dane biograficzne
• Informacje o posłudze 

kapłańskiej
• Zdjęcia
• Zdjęcia grobów

– Korzysta z różnych źródeł, 
w większości dostępnych 
w Internecie

• Zdigitalizowanych
słowników, 

• Gazet i książek 
dostępnych w bibliotekach cyfrowych. 



Działalno ść Wielkopolskiego Towarzystwa 
Genealogicznego „Gniazdo”

• Poznan Project (www.poznan-project.psnc.pl)
– Utworzony i koordynowany przez Łukasza Bieleckiego, 
– Działa od ok. 2000 roku, od 2005 projekt posiada wyszukiwarkę

• Skomplikowany algorytm przybliżonego porównywania 
nazwisk

• Rozbudowane możliwości wyszukiwarki
– Ma na celu zindeksowanie 

małżeństw z terenu 
Wielkopolski w granicach 
dawnej pruskiej 
Prowincji Poznańskiej 

– Zawiera 540 tys. 
zindeksowanych małżeństw 
z lat 1820-1889, co stanowi 
około 70% zawartych 
wtedy małżeństw



Poznan Project

Duża ilość danych zgromadzonych w projekcie pozwala na tworzenie 
reprezentatywnych analiz i statystyk:
• Liczba zawieranych małżeństw w poszczególnych latach



Poznan Project
• Frekwencja imion
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Poznan Project

• Popularność imion ze względu na lokalizację

Stanisław August(yn)



Inne wa żne projekty bazuj ące na zdigitalizowanym
materiale

Geneteka (www.geneteka.genealodzy.pl)
– Ogólnopolski projekt indeksacji akt metrykalnych
– ponad 4 miliony wpisów



Inne wa żne projekty bazuj ące na zdigitalizowanym
materiale

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyja źni dla Stanów Zjednoczonych 
(www.deklaracja.genealodzy.pl)
- zbiór 111 tomów wydanych z okazji 150 rocznicy Deklaracji 

Niepodległości
- Zawiera pozdrowienia ok. 5,5 miliona podpisów uczniów szkół polskich
- 3 tys. Zindeksowanych 

stron
- Razem prawie 250 tys. 

nazwisk 
w bazie



Podsumowanie
• Coraz powszechniejsza digitalizacja ułatwia dostęp do informacji 

szerokiej społeczności
• Sprzyja powstawaniu oddolnych inicjatyw
• Pozwala jeszcze wydajniej korzystać ze zgromadzonych materiałów
• Należy dążyć do dalszego zintensyfikowania procesu digitalizacji 

zasobów



Dziękuję za uwagę


