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Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga

Zbiory multimedialne
Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Ameryce i ich digitalizacja

In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce po wstał w 1943 r. w No wym Jor ku z ini cja -
ty wy wy bit nych Ame ry ka nów pol skie go po cho dze nia i emi gran tów wo jen nych z Pol -
ski1. W tym ro ku przy pa da 70. rocz ni ca po wo ła nia do ży cia jed nej z obec nie

naj więk szych pol skich in sty tu cji po za gra ni ca mi Rzeczy po spo li tej.
Po cząt ki In sty tu tu by ły trud ne: garst ka lu dzi i nie wiel kie fun du sze. Pod sta wo we

znacze nie mia ła wi zja twór ców i pro gram dzia ła nia In sty tu tu. Eli tę po li tycz ną pla ców ki
two rzy li pił sud czy cy wy wo dzą cy się z okre su II Rze czy po spo li tej oraz miej sco wi – nie -
pod le gło ścio wi dzia ła cze Po lo nii. W pierw szej gru pie zna leź li się przed wo jen ni mi ni -
stro wie: Wa cław Ję drze je wicz – mi ni ster wy znań re li gij nych i oświe ce nia pu blicz ne go,
Igna cy Ma tu szew ski – mi ni ster skar bu, Hen ryk Floy ar -Rajch man – mi ni ster prze my słu.
Gru pę po lo nij ną two rzy li: Fran ci szek Ja nu szew ski – wy daw ca „Dzien ni ka Pol skie go”
w De tro it, Mak sy mi lian Wę grzy nek – wy daw ca „No we go Świa ta” w No wym Jor ku i Lu -
cjan Kup fer was ser z Chi ca go2. 

W swo jej dzia łal no ści wła dze In sty tu tu kie ro wa ły się mi sją okre ślo ną przez sta tut.
W 1943 r. wśród głów nych za dań ośrod ka wy mie nio no: po zy ski wa nie ar chi wa liów do -
ty czą cych okre su po po wsta niu stycz nio wym 1863 r., wy da wa nie pu bli ka cji, po pie ra -
nie ba dań nad naj now szą hi sto rią Pol ski oraz współ pra cę z in sty tu cja mi ame ry kań ski mi
i pol ski mi na tym po lu. My ślą prze wod nią twór ców i dzia ła czy In sty tu tu by ło po cząt -
ko wo stwo rze nie or ga ni za cji bę dą cej kon ty nu acją za ło żo ne go w War sza wie w 1923 r.
In sty tu tu Ba dań Naj now szej Hi sto rii Pol ski, prze mia no wa ne go w 1936 r. na In sty tut
Jó ze fa Pił sud skie go. Po kon fe ren cji w Jał cie (lu ty 1945 r.), gdy zda no so bie spra wę, że
nie ist nie je moż li wość prze nie sie nia In sty tu tu do Pol ski, kie row nic two pod ję ło wy si -
łek pro wa dze nia nie za leż nej pla ców ki na uko wo -ba daw czej na te re nie Sta nów Zjed no -
czo nych3.
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1 Spra woz da nie z dzia łal no ści In sty tu tu od chwi li po wsta nia (4 VII 1943 r.) do 31 XII 1943 r., Nowy
Jork 1944.

2 Sze rzej zob. Spra woz da nia i biu le ty ny In sty tu tu 1943–2012.
3 In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce i je go zbio ry, oprac. J. Ci sek, War sza wa 1997, s. 18–19.
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Za so by In sty tu tu

Na za so by ar chi wal ne In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce skła da ją się ko lek -
cje do ku men tów ar chi wal nych, fo to gra fie, zbiór kar to gra ficz ny, bi blio te ka, ma te ria ły au -
dio wi zu al ne, ko lek cja mu ze al na oraz ga le ria pol skich ob ra zów. Naj bar dziej zna ne są
ko lek cje do ku men tów pi sa nych i dru ko wa nych. Naj cen niej szą część sta no wią ma te ria ły
ze zbio rów In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w War sza wie oraz Woj sko we go Biu ra Hi sto -
rycz ne go, ura to wa ne z pło ną cej War sza wy we wrze śniu 1939 r. Zbio ry te sta no wią
20 proc. za so bu, resz ta to ma te ria ły in sty tu cji po lo nij nych i wy bit nych pol skich dy plo -
ma tów, woj sko wych, dzia ła czy po lo nij nych4. 

Naj mniej zna ną czę ścią ar chi wum In sty tu tu są ko lek cje: fo to gra fii i au dio wi zu al -
na – war to więc omó wić je sze rzej. 

Fo to gra fie

Ko lek cja fo to gra fii (sygn. 701/151) obej mu je zdję cia z okre su od 1907 r. aż do cza sów
współ cze snych i li czy obec nie po nad 20 100 j.a. Po wsta ła ona dzię ki do na cjom orga ni -
za cji po lo nij nych oraz in sty tu cji Rzą du RP na Uchodź stwie. W pierw szej gru pie naj bar -
dziej za słu żył się Ko mi tet Obro ny Na ro do wej, Ko mi tet Na ro do wy Ame ry ka nów
Pol skie go Po cho dze nia i Ra da Po lo nii Ame ry kań skiej. Część przed wo jen nych fo to gra fii
tra fi ła z Woj sko we go In sty tu tu Na uko wo -Wy daw ni cze go i Wy dzia łu Ilu stra cji Pra so wej
Pol skiej Agen cji Te le gra ficz nej. Po 1945 r. do ar chi wum In sty tu tu zo sta ły prze ka za ne
zbio ry fo to gra ficz ne zgro ma dzo ne przez pla ców ki rzą du emi gra cyj ne go, np. Pol skie
Centrum In for ma cyj ne w No wym Jor ku. War to od no to wać pry wat ne da ro wi zny, m.in.
zna ne go hi sto ry ka Po lo nii – Ar tu ra Wal do, do ty czą ce ży cia or ga ni za cyj ne go Po lo nii, czy
ko lek cję zdjęć zwią za nych z lot nic twem pol skim kpt. Mar ka Ma żyń skie go z Ka li for nii.
Cie ka we są tak że zbio ry zwią za ne z okre sem „So li dar no ści”.

Ko lek cja fo to gra fii jest pra wie w ca ło ści opra co wa na dzię ki wy sił ko wi za wo do wych
ar chi wi stów z Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go, Ar chi wum Akt No wych i Ar chi wum
Pań stwo we go w Łom ży5. Zo sta ła ona po dzie lo na na se rie: dział oso bo wy, zbiór fo to gra -
fii pa tro na In sty tu tu – Jó ze fa Pił sud skie go, okres II Rze czy po spo li tej, okres II woj ny
świa to wej, de mo bi li za cja, Pol ska i świat po 1945 r., „So li dar ność” oraz ar chi tek tu ra
i Polo nia6.

Z ko lek cji fo to gra ficz nej ko rzy sta ją ba da cze po szu ku ją cy ilu stra cji do po wsta ją cych
ksią żek, al bu mów oraz do ku men ta li ści fil mo wi za in te re so wa ni wy ko rzy sta niem zdjęć
w fil mach. W 2011 r. In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce i Woj sko we Cen trum Edu -
ka cji Oby wa tel skiej wy da ły pu bli ka cję po świę co ną woj nie pol sko -bol sze wic kiej, gdzie
wy ko rzy sta no ma ło zna ny zbiór zdjęć prze cho wy wa ny w ko lek cji fo to gra ficz nej7.

Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga
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4 In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce, oprac. P. Pie trzyk,
War sza wa 2011.

5 W okre sie od 2005 r. do 2012 r. na sta żach za wo do wych prze by wa li: Fi lip Kwia tek, Da nu ta Bzu -
ra, Ma riusz Ol czak i Bar tosz No wo życ ki.

6 In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go…, s. 240–241.
7 Woj na pol sko -bol sze wic ka. Ko mu ni ka ty wo jen ne Szta bu Ge ne ral ne go, do ku men ty, fo to gra fie, oprac.

K. Pa du szek, War sza wa 2011.
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Ko lek cja fo to gra fii, w więk szo ści już opra co wa na, jest zdi gi ta li zo wa na tyl ko w ma -
łej czę ści. Pro ces ten roz po czę to od frag men tów ko lek cji, któ re mo gły by po słu żyć ja ko
ilu stra cja do zdi gi ta li zo wa nych do ku men tów – ja ko pierw sze wy ty po wa no ma te ria ły z se -
rii „II woj na świa to wa”. Ist nie je jed nak pil na po trze ba dal szej di gi ta li za cji i udo stęp nie -
nia ko lek cji fo to gra fii, oczy wi ście z po sza no wa niem praw au tor skich. Ko lej ne pra ce
nad di gi ta li za cją te go ze spo łu za le żeć bę dą głów nie od moż li wo ści fi nan so wych i zdo -
by tych na ten cel fun du szy.

Ko lek cja au dio wi zu al na

Ko lek cja au dio wi zu al na (sygn. 701/152) po wsta ła przede wszyst kim dzię ki pry wat -
nym prze ka zom oraz dzia ła niom po dej mo wa nym przez pra cow ni ków In sty tu tu. Na ko -
lek cję skła da ją się ka se ty VHS, ta śmy ma gne to fo no we, pły ty DVD oraz ta śmy
fil mo we 16 mm i 35 mm. 

Zbiór ka set VHS za wie ra wy wia dy z oso ba mi, któ re w okre sie 1940–1941 zo sta ły
wy wie zio ne ze wschod nich ob sza rów Pol ski do ła grów w Ro sji So wiec kiej. Na grań do -
ko na no w la tach 1989–1991 dzię ki gran to wi Fun da cji Bar ba ry Pia sec kiej -John son. W su -
mie In sty tut po sia da 56 na grań, któ re w 2009 r. zo sta ły prze nie sio ne na pli ki cy fro we,
a po tem na DVD8. W zbio rze ka set znaj du ją się tak że na gra nia z wy kła dów w In sty tu cie
z po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych XX w. do ko na ne przez „Vi deo -Fakt” i Ma ria na Fa ry -
nia rza. W 2011 r. do In sty tu tu tra fi ło kil ka dzie siąt ka set VHS z wy wia da mi ze świad ka -
mi II woj ny świa to wej na gra nych przez Bo żen nę Urba no wicz -Gil bri de.

W ko lek cji In sty tu tu znaj du ją się tak że na gra nia au dy cji Ra dia Wol na Eu ro pa
z lat 1962–1983. Jest to 219 taśm ma gne to fo no wych, któ re sta no wią część ko lek cji RWE
(sygn. 701/112) li czą cej 175 j.a. Ko lek cja ta po sia da in wen tarz, jed nak ze wzglę du na brak
od po wied nie go sprzę tu do od twa rza nia nie ma moż li wo ści odsłu cha nia taśm.

Do peł nie niem zbio ru są pły ty DVD, któ re są ory gi nal ny mi wy da nia mi zna nych fil -
mów i se ria li. Na prze nie sie nie do for ma tu cy fro we go cze ka ją ta śmy ma gne to fo no we,
na któ rych za re je stro wa no au dy cje, wy wia dy oraz wy kła dy od by wa ją ce się w In sty tu cie
Jó ze fa Pił sud skie go, w tym prof. Wa cła wa Ję drze je wi cza dla „Gru py Mło dych” w la tach
1981–19829.

Ko lek cja fil mów

W ar chi wum In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go przez ca łe la ta prze cho wy wa ne by ły taś -
my fil mo we 16 mm i 35 mm. Spis taśm za wie ra 36 sy gna tur, ra zem 82 rol ki fil mo we
w pu deł kach me ta lo wych – są to za rów no ko pie po zy ty wo we, jak i ne ga ty wy. 

Fil my są w więk szo ści ko pia mi, do stęp ny mi w ory gi na le w Pol sce, jak np. „Śmierć
pre zy den ta”, „Ży cie Pił sud skie go”, „Po grzeb mar szał ka Pił sud skie go”.

W 2011 r. ma te ria ły fil mo we zo sta ły prze ka za ne do kon ser wa cji i di gi ta li za cji do In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, gdzie bę dą prze cho wy wa ne. Wszyst kie ta śmy na pod kła dzie
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R

O
Z

P
R

O
S
Z

O
N

E
 D

Z
I
E

D
Z

I
C

T
W

O

319

8 Kon wer sji do ko nał dr Ma rek Zie liń ski, for mat MPEG2, NTSC, 24 bi ty 720 × 480.
9 Skryp ty wy kła dów i na gra nia zo sta ły wy da ne w: W. Ję drze je wicz, Ro la Jó ze fa Pił sud skie go w od -

bu do wie i umac nia niu pań stwa pol skie go, War sza wa 2013.
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nie pal nym zo sta ły zdi gi ta li zo wa ne przez IPN i ko pie są już w ar chi wum In sty tu tu
Piłsudskie go. Ta śmy fil mo we na pod kła dzie pal nym (28 j.a.) – ni tro ce lu lo zo wym – zo -
sta ły prze ka za ne do Fil mo te ki Na ro do wej, któ ra ja ko je dy na w Pol sce dys po nu je spe cjal -
ny mi ma ga zy na mi do prze cho wy wa nia te go ro dza ju no śni ka. Z cza sem fil my te zo sta ną
zdi gi ta li zo wa ne i prze ka za ne In sty tu to wi w Ame ry ce.

Ar chi wum In sty tu tu nie dys po nu je od po wied ni mi wa run ka mi do prze cho wy wa nia
taśm fil mo wych, tj. chłod nią z kon tro lo wa ną tem pe ra tu rą.

Od wie lu lat In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go pro wa dzi – ja ko za da nie prio ry te to we – digi -
ta li za cję zbio rów, które udo stęp nia w po sta ci elek tro nicz nej. 

Di gi ta li za cja

Od 2007 r. In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go sys te ma tycz nie dzia ła w kie run ku za bez pie -
cze nia i udo stęp nie nia ma te ria łów ar chi wal nych w for mie cy fro wej. W od róż nie niu
od ory gi na łów zarejestrowanych me to dą ana lo go wą na no śni kach ta kich jak pa pier, taśma
fil mo wa lub ma gne tycz na, za pis cy fro wy nie ule ga sta rze niu. To po zor nie pa ra dok sal ne
stwier dze nie wy ni ka z te go, że za pis ten – w od róż nie niu od tra dy cyj ne go – moż na ko -
pio wać nie ogra ni czo ną licz bę ra zy bez strat, a więc in for ma cja tak za pi sa na nie za le ży
od cza su ży cia no śni ka. 

Na le ży pod kre ślić, iż di gi ta li za cja to nie jest je dy nie ska no wa nie do ku men tów. W rze -
czy wi sto ści pro ces di gi ta li za cji nie za czy na się ani nie koń czy na ska no wa niu, któ re jest
tyl ko jed nym z wie lu je go eta pów. Ze spół ar chi wal ny mu si być naj pierw opra co wa ny
i upo rząd ko wa ny, je śli za cho dzi ta ka po trze ba. Ko lek cja mo gła być po zy ska na w sta nie
upo rząd ko wa nym lub mo że wy ma gać znacz nej pra cy nad jej or ga ni za cją. W tym eta pie
mie ści się tak że stwo rze nie hie rar chii ar chi wal nej, tj. po dział za so bu na se rie i jed nost ki.
To za da nie wy ko nu ją w In sty tu cie za zwy czaj pro fe sjo nal ni ar chi wi ści. Na stęp nym kro -
kiem jest spa gi no wa nie (w przy pad ku do ku men tów i zdjęć na pa pie rze). Pa gi na cja ma
dwa za sad ni cze za da nia: in wen ta rzo we (ko lej na nu me ra cja za pew nia za cho wa nie ca ło -
ści zbio ru i uła twia od na le zie nie bra ków) i iden ty fi ka cyj ne – przy ska no wa niu no tu je się

Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga
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lub umiesz cza w na zwie pli ku da ne po zwa la ją ce na jed no znacz ną iden ty fi ka cję kon kret -
nej stro ny – jej ad res w sys te mie ar chi wal nym. 

Do pie ro tak przy go to wa ny ma te riał mo że zo stać ze ska no wa ny. Oczy wi ście ma my tu
na my śli kon wer sję cy fro wą, tj. z obiek tu, w któ rym in for ma cja za pi sa na jest w po sta ci
ana lo go wej, stwo rze nie ko pii, w któ rej ta sa ma in for ma cja za pi sa na jest w for mie cy fro -
wej (al bo ina czej dys kret nej). W przy pad ku do ku men tów na pa pie rze czy in nym pła skim
no śni ku, zdjęć i ob ra zów, pro ces ten na zy wa my ska no wa niem, choć moż na rów nież użyć
fo to gra fii cy fro wej, a więc za miast stop nio wej kon wer sji li nia po li nii uzy skać cy fro wą
ko pię ca łe go obiek tu jed no cze śnie. Kon wer sja fil mu na ta śmie fil mo wej wy glą da po dob -
nie, z tym że trze ba wy ko nać ko pie każ dej klat ki. Kon wer sja cy fro wa za pi su na ta śmie
ma gne tycz nej (au dio lub wi deo) od by wa się nie co ina czej – za pis w po sta ci po la ma gne -
tycz ne go na ta śmie naj pierw jest za mie nia ny na ana lo go wy sy gnał elek trycz ny, a ten jest
prze ra bia ny na cy fro wy za po mo cą prze twor ni ka ana lo go wo -cy fro we go. W każ dym przy -
pad ku otrzy mu je my za pis cy fro wy – ciąg ze ro je dyn ko wy w żar go nie in for ma tycz -
nym – któ ry uży wa jąc ja kie goś ko do wa nia, za pi su je od zwier cie dle nie ory gi nal ne go
obiek tu. 

Je śli cho dzi o ko do wa nie, dla do ku men tów sto su je my ska ny w for ma cie TIFF, w ko -
lo rze i roz dziel czo ści ska ne ra 600 dpi. Te sa me pa ra me try sto su je my do zdjęć du żych
roz mia rów, zwięk sza jąc roz dziel czość w przy pad ku od bi tek sty ko wych lub ne ga ty wów.
Ko lej ny mi eta pa mi di gi ta li za cji są: zbie ra nie me ta da nych i pre zen ta cja al bo udo stęp nie -
nie da nych, o czym da lej. W skró cie, na di gi ta li za cję skła da ją się na stę pu ją ce eta py: 

1. Opra co wa nie.
2. Pa gi na cja al bo ozna ko wa nie czę ści.
3. Ska no wa nie – kon wer sja cy fro wa.
4. Opis – ze bra nie me ta da nych.
5. Udo stęp nie nie.

Me ta da ne

Aby za po znać się z za war to ścią obiek tu ana lo go we go, ta kie go jak ob raz czy pieśń,
wy star czą zmy sły. Książ ka i nu ty ma ją do dat ko wą war stwę ko do wa nia, po trzeb na jest
zna jo mość al fa be tu i ję zy ka książ ki, ję zy ka za pi su mu zycz ne go. Film na ta śmie ce lu lo -
ido wej wy ma ga urzą dze nia optycz ne go, a w przy pad ku ta śmy ma gne tycz nej – urzą dze -
nia elek tro nicz ne go, aby za mie nić za pis w for mę do stęp ną na szym zmy słom. Plik
w kom pu te rze jest za wsze w for mie cy fro wej i wy ma ga kil ku warstw ko do wa nia za nim
sta nie się do stęp ny. 

Po kon wer sji cy fro wej otrzy mu je my „na gie” od zwier cie dle nie ory gi na łu. Aby by ło
ono uży tecz ne, aby moż na je by ło udo stęp nić, mu si my za opa trzyć je w me ta da ne. Me ta -
da ne, do słow nie „da ne o da nych”, są to róż ne go ro dza ju in for ma cje, któ re opi su ją kon -
kret ny obiekt. Na gi skan jest tyl ko ma pą okre śla ją cą ko lor w każ dym punk cie
dwu wy mia ro wej po wierzch ni. Do pie ro me ta da ne po zwa la ją na zna le zie nie te go ska nu
wśród mi lio nów in nych, je go skla sy fi ko wa nie, umiesz cze nie na stro nie in ter ne to wej itp.
Naj prost sze me ta da ne ma ją zwy kle struk tu rę w for mie ety kie ty – za war to ści. Na przy -
kład, książ ka Bi bu ła mo że być opi sa na na stę pu ją cy mi me ta da ny mi:

Zbiory multimedialne Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce...
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<au thor>Pił sud ski, Jó zef</au thor>

<ti tle>Bi bu ła</ti tle>

<pu bli sher>Nie za leż na Ofi cy na Wy daw ni cza</pu bli sher>

<pu bli ca tion_year>1978</pu bli ca tion_year>

Po wyż sze przy kła do we me ta da ne Bi bu ły po da ne są za po mo cą stan dar do we go ję zy -
ka opi su da nych zwa ne go XML, ale nie uży wa ją żad ne go z pu blicz nie zna nych stan dar -
dów me ta da nych.

Me ta da ne są kla sy fi ko wa ne w róż ne ka te go rie, tak aby ła twiej zor ga ni zo wać wie dzę.
Ty po wy mi ka te go ria mi me ta da nych są:

– Me ta da ne opi so we – ta kie jak au tor, ty tuł, sło wa klu czo we, da ty, miej sca, stresz -
cze nie itp.

– Me ta da ne tech nicz ne – for mat pli ku, spo sób ko do wa nia, pa ra me try obiek tu (wy -
mia ry, czas trwa nia) itp.

– Me ta da ne struk tu ral ne wy od ręb nia ją ce czę ści obiek tu, ta kie jak roz dzia ły, czę ści,
ustę py, ta be le itp. 

– Me ta da ne do ty czą ce kon ser wa cji obiek tu.
– Me ta da ne do ty czą ce praw au tor skich. 
War to zwró cić uwa gę, że za war tość obiek tu też mo że być czę ścią me ta da nych, tak

jak np. ty tuł czy ja ki kol wiek wy od ręb nio ny i opi sa ny frag ment. 
Aby móc prze cho wać da ne przez dłuż szy czas, a tak że wy mie niać się ni mi, nie sły -

cha nie waż ne jest za sto so wa nie wła ści wych stan dar dów za pi su me ta da nych i kon se -
kwent ne ich sto so wa nie. Dla cze go stan dar dy są ta kie waż ne? Kil ka lat te mu, gdy
prze no szo no frag men ty ar chi wum in sty tu cjo nal ne go In sty tu tu Pił sud skie go z dys kie tek
na twar de dys ki, oka za ło się, że wie le dys kie tek nie by ło już czy tel nych ze wzglę du na za -
ni ki po la ma gne tycz ne go. Naj więk szym pro ble mem by ło jed nak od czy ta nie do ku men -
tów za pi sa nych w wie lu fir mo wych, a więc za mknię tych, for ma tach. Do ku men ty pi sa ne
w WordStar, PCWrite, WordPerfect, Bank Stre et Wri ter, XyWrite, First Cho ice są dziś
do stęp ne z du żym tru dem i czę sto kon wer sja po wo du je utra tę da nych. Za pis me ta da nych
z uży ciem al fa be tu, ta kie go jak XML – po wszech nie sto so wa ne go na ca łym świe -
cie – zwięk sza szan se na to, że bę dą one do stęp ne w przy szło ści. Za pis z uży ciem pu -
blicz nie do stęp nych i po pu lar nych stan dar dów me ta da nych zwięk sza szan se na to, że
da ne bę dą zro zu mia łe przez in ne sys te my i lu dzi po słu gu ją cych się różnymi ję zy ka mi
na tu ral ny mi. 

Do ty ka my tu waż ne go, a czę sto za nie dby wa ne go aspek tu da nych: prze no śno ści. Bar -
dzo czę sto spo ty ka my się z opi nią, że ar chi wi ści po win ni zaj mo wać się ar chi wa mi, a dane
to jest do me na in for ma ty ków. W In sty tu cie uwa ża my, że w epo ce kom pu te ro wej to właś -
nie da ne są naj cen niej szym za so bem ar chi wum, na rów ni z za so ba mi ma te rial ny mi, i na -
le ży o nie dbać z ta ką sa mą tro ską. Prze no śność da nych ozna cza, że za so by ar chi wal ne
moż na sko pio wać (na pen dri ve’a, prze no śny dysk itp.), scho wać w ka sie pan cer nej, a co
waż niej sze – otwo rzyć po now nie w zu peł nie in nym pro gra mie. Ozna cza to rów nież moż -
li wość prze nie sie nia da nych w przy szłość, a więc otwar cia te go za so bu za 20 lat. W tym
ce lu uży wa my stan dar dów me ta da nych. Po istot nym wy sił ku kil ku ostat nich lat In sty tut
Jó ze fa Pił sud skie go do ko nał kon wer sji i za pi sał w stan dar dach me ta da nych: opi sy za so -
bów ar chi wal nych, ka ta lo gi bi blio tecz ne i za so by zdi gi ta li zo wa ne. 

Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga
R

O
Z

P
R

O
S
Z

O
N

E
 D

Z
I
E

D
Z

I
C

T
W

O

322

PA IPN 6_13_Zielinski_Korga:PA IPN 6  2013-12-19  14:28  Strona 322



Stan dar dy

Nie ma jed ne go stan dar du me ta da nych. Ist nie je ich wie le, no wych i sta rych, po wią -
za nych zło żo ny mi za leż no ścia mi. Nie jest to za ska ku ją ce, gdyż w pew nym sen sie two -
rze nie tych stan dar dów od zwier cie dla pró by sko dy fi ko wa nia i sfor ma li zo wa nia ję zy ka
na tu ral ne go, aczkolwiek po cząt ko wo po wo du je za wrót gło wy. 

Ja ki mi kry te ria mi na le ży się kie ro wać, wy bie ra jąc stan dar dy do na szej pra cy? Wspo -
mnia no już o XML, któ ry jest de fac to głów nym al fa be tem ko mu ni ka cji ma szy no wej
i pod sta wą wy ra ża nia więk szo ści no wych stan dar dów me ta da nych. Wszyst kie no we stan -
dar dy mu szą być wy ra żal ne w XML (al bo le piej, być w XML wy ra żo ne). Z tym wa run -
kiem wy bo ry są już ła twiej sze, gdyż da ne w wie lu stan dar dach da je się au to ma tycz nie
prze tłu ma czyć na in ne (ten pro ces al bo pro ce du ra na zy wa się cros swalk). Oczy wi ście,
je śli stan dard wy ni ko wy nie ma da ne go po ję cia wy stę pu ją ce go w źró dle, na stą pią w tłu -
ma cze niu stra ty. Przy wy bo rze stan dar du za pi su me ta da nych po win no się zwra cać uwa -
gę na to, aby stan dard był:

–  No wo cze sny (tj. uży wać naj now szej wer sji stan dar du lub naj no wo cze śniej sze go
stan dar du).

–  Po pu lar ny. To kry te rium mo że być w sprzecz no ści z po przed nim; po pu lar ność stan -
dar du da je nam za pew nie nie te go, że ist nie je wie le na rzę dzi uży wa ją cych ta kie go stan -
dar du, i że wie le źró deł bę dzie do stęp nych. Przy kła do wo MARC jest bar dzo sta rym
stan dar dem opi su bi blio gra ficz ne go, za stę po wa nym przez dwie ko lej ne wer sje, ale ciągle
po wszech nie sto so wa nym w bi blio te kach na ca łym świe cie. 

–  Mię dzy na ro do wy. W wie ku ko mu ni ka cji elek tro nicz nej stan dard, któ ry obo wią zu -
je tyl ko w jed nym kra ju, sta je się szyb ko bez u ży tecz ny. 

–  Ade kwat ny do za da nia. Ozna cza to, że po wi nien kon cep tu al nie od po wia dać pro -
ce so wi, ja ki sto su je my. Na przy kład w ka ta lo gu bi blio tecz nym ade kwat ny jest stan dard,
któ re go cen tral nym kon cep tem jest dzie ło: książ ka, cza so pi smo, ar ty kuł. W opi sie za so -
bów ar chi wal nych stan dard po wi nien ro zu mieć hie rar chię ar chi wum: ze spół, se ria, jed -
nost ka, do ku ment itp.

– O od po wied niej szcze gó ło wo ści (głę bo ko ści). Stan dard po wi nien w przy bli że niu
od po wia dać szcze gó ło wo ści opi su, ja ki sto su je my. Stan dard nie dość szcze gó ło wy nie
po zwo li nam na tak głę bo ki opis, jak wy ma ga ją te go po trze by. Stan dard zbyt szcze gó ło -
wy spo wo du je ro sną ce stra ty cza su spo wo do wa ne ko niecz no ścią de cy do wa nia czy wy -
bie ra nia szcze gó łów, któ re w da nym pro ce sie nie są waż ne.

– Wy ra żal ny w XML, o czym już wspo mnia no, i po sia da ją cy na rzę dzia do opra co -
wa nia da nych. Pierw sze kry te rium po zwa la na in spek cję i czę ścio wo edy cję da nych w po -
sta ci su ro wej, z uży ciem stan dar do wych na rzę dzi do ob słu gi XML. Dru gie – wy ma ga ne
jest do efek tyw nej i wy god nej pra cy. 

W pra cy In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go uży wa ne są trzy pod sta wo we stan dar dy:
Du blin Co re10 (Du blin Co re Me ta da ta In i tia ti ve, DC) jest doj rza łym stan dar dem

opi su za war to ści za so bów prze zna czo nym do sze ro kie go sto so wa nia. Moż na go wy ko -
rzy sty wać do opi su stron WWW, zdjęć, fil mów, do ku men tów, ksią żek. Stan dard ten jest
pro sty, w swo jej pod sta wo wej wer sji ma tyl ko 15 ele men tów („Ty tuł”, „Twór ca”, „Te -
mat”, „Opis”, „Da ta”, „For mat” i in ne). Przej rzy stość jest je go naj więk szą za le tą, gdyż
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po zwa la na uży cie go przez oso by po krót kim prze szko le niu i nie wy ma ga dłu gich stu -
diów. Zna cze nie i uży cie ele men tów jest do brze opi sa ne. Stan dard jest pła ski, tj. nie ma
żad nej hie rar chii ele men tów. Dru ga wer sja DC wpro wa dza do dat ko we ele men ty, któ re
po zwa la ją na spre cy zo wa nie/za wę że nie po jęć (np. „Ob szar po kry cia” moż na do okre ślić
ja ko „Prze strzen ny” lub „Cza so wy”) oraz na re la cje mię dzy obiek ta mi. W In sty tu cie Pił -
sud skie go uży wa ny jest w pro gra mie DSpace do opi su di gi ta li zo wa nych do ku men tów
i in nych obiek tów. 

En co ded Ar chi val De scrip tion11 (EAD) jest rów nież doj rza łym stan dar dem, z za ło -
że nia przy sto so wa nym do opi su hie rar chicz nej struk tu ry za so bów ar chi wal nych. Po sia da
ok. 150 ele men tów mo dy fi ko wal nych przez ok. 100 atry bu tów i jest du żo bar dziej złożo ny
od DC. Mi mo to rów nież EAD – tak jak i Du blin Co re – na da je się do ręcz nej ob rób ki.
Są ar chi wa, któ re pra cu ją na „su ro wym” za pi sie EAD, mo dy fi ku jąc go w edy to rze XML.
Hie rar chicz ność EAD po zwa la na zde fi nio wa nie do wol nej struk tu ry ze spo łu ar chi wal -
ne go (fonds), któ ry jest naj wyż szym ele men tem w EAD: pod ze spo łu (sub fonds), se rii,
fol de ra, jed nost ki. Za so by ar chi wal ne do cie ra ją do ar chi wum czę sto z wła sną – już okre -
ślo ną przez twór cę ar chi wum – struk tu rą. Za sa da sza cun ku dla ory gi nal nej ko lek cji
(respect des fonds) wy ma ga, aby tę struk tu rę w mia rę moż li wo ści za cho wać i EAD da je
na rzę dzia do opi sa nia ta kiej struk tu ry. Oprócz te go stan dard de fi niu je wszyst kie ele men -
ty opi su, za rów no wy ma ga ne, jak i nie obo wiąz ko we. EAD jest uży wa ny w In sty tu cie
wraz z pro gra mem Ar chi vi sts’ To ol kit do opi su za so bów ar chi wal nych.

Ma chi ne Re ada ble Ca ta lo ging12 (MARC) jest naj star szym z trzech oma wia nych tu
stan dar dów, wpro wa dzo nym już w 1971 r. i prze zna czo nym do opi su ksią żek i cza so -
pism. Jest stan dar dem bi nar nym, ale ła two go prze kształ cić w czy tel ną dla czło wie ka for -
mę. Za miast nazw ele men tów wy stę pu ją licz by od 1 do 999 (np. 100 ozna cza głów ne go
au to ra dzie ła), a za miast atry bu tów mo dy fi ku ją cych ele men ty wy stę pu ją po je dyn cze litery
al fa be tu. Po nie waż struk tu ra jest po dob na do XML, ła two prze kształ cić MARC
w postać XML bez żad nych strat. For mat ten, MAR CXML, nie jest jed nak zbyt sze ro ko
sto so wa ny, gdyż wszyst kie zna czą ce pro gra my do ka ta lo go wa nia i ob rób ki da nych bi -
blio gra ficz nych czy ta ją pli ki i je za pi su ją w for ma cie MARC. Jest to stan dard o bar dzo
du żym za so bie da nych i sto su ją go wszyst kie (przy naj mniej te więk sze) bi blio te ki
na świe cie. W In sty tu cie Pił sud skie go uży wa ny jest MARC wraz z pro gra mem bi blio -
tecz nym Ko ha do ka ta lo go wa nia za so bów bi blio tecz nych13. 

Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga
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11 Stan dard ar chi wal ny stwo rzo ny i utrzy my wa ny przez To wa rzy stwo Ame ry kań skich Ar chi wi stów
i Bi blio te kę Kon gre su; zob. http://www.loc.gov/ead.

12 Stan dar dy bi blio tecz ne MARC są utrzy my wa ne przez Bi blio te kę Kon gre su; zob.
http://www.loc.gov/marc.

13 Oprócz wy mie nio nych jest jesz cze wie le in nych stan dar dów, nie któ re z nich przy dat ne przy opra -
co wy wa niu za so bów mul ti me dial nych. MODS (Me ta da ta Ob ject De scrip tion Sche ma) – uno wo cze śnio -
na po chod na MARC – prze zna czo ny do opi su róż ne go ro dza ju obiek tów. TEI (Text En co ding In i tia ti ve)
jest stan dar dem szcze gó ło we go opi su za war to ści dzie ła, po zwa la jąc na ozna ko wa nie wszyst kich je go
ele men tów skła do wych. VRA Co re (VRA – Vi su al Re so ur ces As so cia tion) to stan dard opi su dzieł kul -
tu ry wi zu al nej. Od róż nia on obiekt (np. bu dy nek, po mnik, ma lo wi dło, fo to gram) od je go dwu wy mia ro -
we go wi ze run ku i de fi niu je na rzę dzia (ele men ty i atry bu ty) do opi su obu ro dza jów obiek tów, jak rów nież
ich ko lek cji. NI SO MIX (NI SO – Na tio nal In for ma tion Stan dards Or ga ni za tion) jest stan dar dem tech -
nicz ne go opi su ob ra zów cy fro wych. Wszyst kie te stan dar dy wy ra żo ne są w XML. Oprócz te go ist nie je
wie le stan dar dów opi so wych de fi niu ją cych spo sób opi sy wa nia i ka ta lo go wa nia obiek tów. Po nad to jest
też stan dard za pi su da nych kon ser wa cji i wie le in nych. 
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Bli żej kra ju

Ostat nim eta pem pro ce su jest udo stęp nia nie zdi gi ta li zo wa nych za so bów. Za da niem
każ de go ar chi wum jest za cho wa nie i kon ser wa cja zbio rów i ich udo stęp nia nie. Oprócz
kla sycz ne go do stę pu do do ku men tów udzie la ne go ba da czom na miej scu w ar chi wum,
w do bie In ter ne tu bar dzo sku tecz ną me to dą jest po ka zy wa nie ich na stro nie WWW. Nie
tyl ko moż na do trzeć do więk szej licz by czy tel ni ków, lecz tak że – dzię ki tech ni kom cy -
fro wym – istot nie zwięk szyć moż li wo ści zna le zie nia po szu ki wa nych do ku men tów. 

In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce pod jął się za pla no wa ne go na wie le lat pro -
ce su di gi ta li za cji swo ich zbio rów. Od kil ku lat czyn ne są już dwie stro ny do ku men tów
on -li ne – jed na po świę co na cał ko wi cie ar chi wa liom po wstań ślą skich, dru ga – za wie ra -
ją ca ro sną cy ze staw ze spo łów ar chi wal nych w ca ło ści od da wa nych do dys po zy cji użyt -
kow ni kom w In ter ne cie. Za in te re so wa nie za so ba mi on -li ne jest fe no me nal ne i ro śnie
w mia rę do da wa nia no wych ze spo łów. Po nad jed ną trze cią wszyst kich wejść na stro nę
In sty tu tu sta no wią wi zy ty w pod stro nach zdi gi ta li zo wa nych za so bów ar chi wal nych. W ro -
ku 2012 mie li śmy po nad 10 tys. wi zyt na na szej stro nie on -li ne i po nad 8 tys. na stro nie
„Po wsta nia Ślą skie”. Cie ka we jest tak że obej rze nie roz kła du geo gra ficz ne go wi zyt.
Najwię cej (75 proc.) po cho dzi z Pol ski, po zo sta łe za py ta nia wpły wa ją z ca łe go świa ta.

Do di gi ta li za cji po trzeb ne są trzy ele men ty: chę ci, wie dza i umie jęt no ści oraz fi nan -
so wa nie. In sty tut w du żym stop niu wy ko rzy stu je umie jęt no ści wo lon ta riu szy, za rów no
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na miej scu, jak i zdal nie. Za sób „Po wsta nia Ślą skie” jest pierw szym pro jek tem In sty tu -
tu, w któ rym za sto so wano crowd so ur cing14, wy ko rzy stu jąc licz ną gru pę ochot ni ków
do opra co wy wa nia ar chi wów po wstań ców. In sty tut Pił sud skie go jest pla ców ką nie za leż -
ną, fi nan so wa ną przez skład ki człon kow skie, hoj ne za pi sy i da ro wi zny Po lo nii ame ry -
kań skiej, jak rów nież przez in sty tu cje po lo nij ne, ta kie jak Pol ski Zwią zek Na ro do wy czy
Pol sko -Sło wiań ska Fe de ral na Unia Kre dy to wa, któ re nie tyl ko po ma ga ją go utrzy my -
wać, ale ło żą na sprzęt i wy po sa że nie po trzeb ne do kon ser wa cji i di gi ta li za cji. In sty tut
był rów nież od bior cą gran tów prze zna czo nych na kon kret ne za da nia, jak wspo mnia ny
grant Fun da cji Bar ba ry Pia sec kiej -John son czy Na tio nal En dow ment for the Hu ma ni ties.
Przez ostat nie 12 lat współ pra cu je z pol ski mi in sty tu cja mi kul tu ry, a w szcze gól no ści
z Na czel ną Dy rek cją Ar chi wów Pań stwo wych, Bi blio te ką Na ro do wą i In sty tu tem Pa mię -
ci Na ro do wej. In sty tu cje te przy sy ła ją ar chi wi stów i bi blio te ka rzy, któ rzy uczest ni czą
w po rząd ko wa niu ar chi wów, ka ta lo go wa niu bi blio te ki, a tak że po ma ga ją w di gi ta li za cji.
Od 2005 r. In sty tut jest od bior cą gran tów Se na tu RP i Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz -
nych RP, skie ro wa nych m.in. na di gi ta li za cję wy bra nych za so bów.

Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga
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14 Pro ces, w któ re go ra mach or ga ni za cja (fir ma, in sty tu cja pu blicz na, or ga ni za cja non -pro fit) prze -
pro wa dza out so ur cing za dań wy ko ny wa nych tra dy cyj nie przez pra cow ni ków do nie zi den ty fi ko wa nej,
zwy kle bar dzo sze ro kiej gru py lu dzi w for mie open call (ang. crowd – tłum, so ur cing – czer pa nie źró -
deł). Crowd so ur cing umoż li wia wszyst kim użyt kow ni kom In ter ne tu par ty cy pa cję w za da niach.
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