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UDZIAŁ ARCHIWUM GŁÓWNEGO AKT DAWNYCH 
W EUROPEJSKIM PORTALU ARCHIWALNYM APEX

Zainicjowany w marcu 2012 r. projekt APEX (Archives Portal Europe Network 
of Excellence) jest kontynuacją przeprowadzonego w latach 2009–2012 projektu 
APEnet (Archives Portal Europe Network). Główną ideą APEnetu było stworze-
nie portalu internetowego adresowanego do archiwów oraz ich użytkowników 
w wymiarze międzynarodowym. W składzie powstałego w 2009 r. konsorcjum 
znalazło się 14 krajów, w tym Polska. Grupie archiwów państwowych biorą-
cych udział w projekcie przewodniczyło Archiwum Narodowe Hiszpanii. Zdobyte 
wówczas doświadczenia zostały wykorzystane przy kolejnym projekcie, którym 
jest APEX. Prace przy nim prowadzi konsorcjum 33 partnerów z 32 krajów, któ-
rego działania koordynuje Archiwum Narodowe Holandii. Współpraca archiwów 
europejskich na tak dużą skalę stworzyła ogromny potencjał, którego efektem 
działania jest Europejski Portal Archiwalny dostępny w internecie (www.archi-
vesportaleurope.net). Został on udostępniony w 2012 r. Jego stworzenie było jed-
nym z głównych celów uczestników projektu, współfi nansowanego przez Komi-
sję Europejską w ramach programu szczegółowego na rzecz Wspierania Polityki 
w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).

Europejski Portal Archiwalny daje duże możliwości dotarcia do zbiorów ar-
chiwalnych za pośrednictwem internetu. Zawiera on unikalną bazę danych 
i stanowi najbardziej kompletne centrum wiedzy o zbiorach archiwalnych w Eu-
ropie. Pod koniec 2015 r. serwis umożliwiał wyszukiwanie informacji o ponad 
245 mln j.a. przechowywanych w 5800 instytucjach europejskich. Istnieje wie-
le możliwości poszukiwania informacji zawartych w portalu, zarówno poprzez 
wyszukiwanie proste, według podanego tekstu lub frazy, jak też wyszukiwanie 
zaawansowane, ukierunkowane na różne aspekty materiałów archiwalnych. 
Możliwe jest wyszukiwanie według dat, rodzaju materiałów archiwalnych, kra-
ju, instytucji oraz obiektów cyfrowych.

Wśród instytucji uczestniczących w projekcie są 24 archiwa państwowe 
z Polski, w tym AGAD. Archiwum Główne Akt Dawnych współpracuje z Euro-
pejskim Portalem Archiwalnym od początku jego istnienia. Udostępniło do niego 
opisy jednostek archiwalnych z 37 zespołów i zbiorów archiwalnych. Inwentarze 
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zespołów archiwalnych dostępnych w portalu usystematyzowano w następują-
ce grupy: administracja ogólna i specjalna, archiwa rodzinno-majątkowe, urzę-
dy stanu cywilnego i akta metrykalne, wojsko i organizacje paramilitarne oraz 
zbiory i kolekcje. AGAD jako jedno z pierwszych archiwów w Polsce udostępnia 
na stronie internetowej (www.agad.gov.pl) elektroniczne wersje inwentarzy ze-
społów i zbiorów archiwalnych opracowanych według zasad Międzynarodowe-
go Standardu Opisu Archiwalnego (ISAD(G) — International General Standard 
of Archival Description) — jako XML EAD. Standard ten ma ułatwiać międzyna-
rodową wymianę informacji poprzez udostępnianie wielopoziomowych opisów 
materiałów archiwalnych za pośrednictwem internetu. Elementy opisu jedno-
stek stosowane w AGAD są zbieżne z międzynarodowymi zaleceniami opraco-
wanymi w ramach wieloletnich prac nad standaryzacją opisów Międzynarodo-
wej Rady Archiwów (International Council on Archives). Stosowanie standardów 
archiwalnych jest bardzo ważne w kontekście uczestnictwa AGAD w projekcie 
APEX. Zespół projektowy Europejskiego Portalu Archiwalnego chcąc zapewnić 
użytkownikom, pomimo różnych systemów wyjściowych, dostęp do zasobów, ja-
kie mają do zaoferowania archiwa z różnych krajów, opracował wspólny europej-
ski profi l międzynarodowy schematu XML EAD (Encoded Archival Description), 
EAC-CPF (Encoded Archival Context — Corporate Bodies, Persons, Families), 
EAG (Encoded Archival Guide) i METS (Metadata Encoding and Transmission 
Standard). Instytucje uczestniczące w projekcie, przed wysłaniem i integracją 
danych wyjściowych, konwertują je przy użyciu określonych narzędzi. Realiza-
cja tej konwersji i walidacji opiera się na danych dostarczonych przez partnerów, 
zapisanych w formatach zgodnych z ISAD(G). Pracę polskich ekspertów opra-
cowujących międzynarodowe standardy wykorzystywane przez wiele instytucji 
koordynował Hubert Wajs, dyrektor AGAD.

Obecnie jednym z podstawowych zadań projektu jest stałe rozszerzanie por-
talu na kolejne kraje poprzez propagowanie wiedzy o serwisie wśród jak naj-
większej liczby instytucji przechowujących materiały archiwalne oraz wśród po-
tencjalnych użytkowników indywidualnych. Projekt APEX ściśle współpracuje 
z portalem Europeana. Wszystkie dane opublikowane w Europejskim Portalu 
Archiwalnym będą docelowo dostępne online na stronach projektu Europeana 
(www.europeana.eu). Tym samym, dzięki współuczestnictwu w projekcie APEX, 
materiały archiwalne zgromadzone w AGAD będą mogły dotrzeć do jeszcze 
większej liczby odbiorców zainteresowanych zbiorami archiwum. Europeana 
będąca biblioteką cyfrową, wirtualnym muzeum oraz archiwum, ma na celu 
udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Jest 
ona wspólnym punktem dostępu do zbiorów bibliotek, muzeów i archiwów w ca-
łej Europie.

Projekt APEX został zakończony we wrześniu 2015 r. Aby Europejski Portal 
Archiwalny mógł nadal funkcjonować konsorcjum utworzyło fundację APEF (Ar-
chives Portal Europe Foundation). Jej celem będzie utrzymanie i dalszy rozwój 
projektu poprzez dotarcie do jak największej grupy potencjalnych użytkowni-
ków zainteresowanych korzystaniem z portalu.
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