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W 2006 roku zostało założone Polskie Towarzystwo Genealogiczne (PTG) –
stowarzyszenie ogólnopolskie o charakterze towarzystwa genealogicznego z siedzibą w
Warszawie, posiadające osobowość prawną. PTG zrzesza miłośników genealogii z
Polski i zagranicy.
Jego celem jest między innymi popularyzowanie wiedzy
genealogicznej, współpraca genealogów w realizacji wspólnych projektów. Jednymi z
takich projektów PTG jest GENETEKA czyli indeks ksiąg metrykalnych parafii czy
KATALOG ZASOBÓW METRYKALNYCH, zawierających informacje teleadresowe
oraz informacje o zasobach metrykalnych. Dla poszukujących swoich przodków jest to
bardzo cenna wiedza ponieważ, ze względu na polskie uwarunkowania historyczne,
akta metrykalne i akta stanu cywilnego stanowią podstawowe źródło do badań
genealogicznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom genealogów tworzona jest digitalizacyjna
baza dokumentów. Działa ona w systemie elektronicznym, a więc
zaoszczędza czas na poszukiwania materiałów, nie wymaga
miejsca na trzymanie papierowych dokumentów.
W Polsce są dwa duże archiwa cyfrowe. Są to Narodowe
Archiwum Cyfrowe i Archiwum Cyfrowe Polskiego Towarzystwa
Genealogicznego.
W zasobach NAC (Narodowego Archiwum
Cyfrowego) znajduje się ponad 15 milionów zdjęć z lat 40 tych XIX
w aż do czasów współczesnych, 40 tysięcy nagrań dźwiękowych z
lat 1889 – 2008, ok. 2,5 tysiąca filmów z lat 1928 – 1993,
dokumentacja aktowa, w tym skrypty programów i audycji
Polskiego Radia oraz Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. Część
materiałów archiwalnych NAC jest zdigitalizowana i dostępna w
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Drugie co do wielkości polskie archiwum cyfrowe to archiwum PTG. Charakteryzuje się między innymi
rozbudowanym systemem Bondaryk-Masłowskiej, intuicyjną nawigacją, wyszukiwarką geograficzną, posiada odrębny format
dla Metryk i Poczekalni, łączeniem zespołów archiwalnych.
Co to jest digitalizacja i jaki jest jej cel? Digitalizacja jest to obróbka cyfrowa
dokumentu. Jej celem jest archiwizacja dokumentu, ochrona oryginału, które w ciągłym użyciu
ulegają zniszczeniu, nieograniczone udostępnianie w intrenecie, a co za tym idzie, korzystamy z
dokumentów w każdym miejscu i o każdym czasie.

skanowanie dokumentów

Na mocy porozumienia PTG z Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych powstał
projekt metryki.genealodzy.pl , który zbudowany został
na bazie Geneteki oraz ujednolicony został format
arkusza indeksacji. Projekt ten został rozszerzony o
zasoby archiwów parafialnych i diecezjalnych.

Polskie pomoce genealogiczne: GENETEKA – baza indeksów, METRYKI
(baza indeksów zweryfikowanych i zdjęć aktów), POCZEKALNIA (baza zdjęć aktów
–PTG), METRYKI.GenBaza –niezależna baza zdjęć aktów, Basia, Poznań Projekt(baza indeksów PomTG),PomGenBaza (baza indeksów PomTG), Regionalna Baza
Indeksów (baza indeksów lubgens.eu).

