16 marca 2017 – Genealogia w Ursynotece –
wykład dr Anny Laszuk z Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych- nt :
Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą
być pomocne?

Wykład dr Anny Laszuk jest uzupełnieniem cyklu
„Genealogia w Ursynotece” i podsumowaniem wiedzy
nt przydatności i korzystania z pomocy archiwalnych w
poszukiwaniach genealogicznych.
Czym są i jak możemy skorzystać z pomocy archiwalnych?
Pomoce archiwalne są to różne postacie opracowań dotyczących
głównie treści i formy materiałów archiwalnych sporządzone według ustalonych zasad. Dla celów
ewidencji, informacji i udostępniania wyróżniamy: inwentarz archiwalny, katalog tematyczny, indeks,
skorowidz i inne.
Inwentarz archiwalny: służy zabezpieczeniu całości i udostępnianiu
materiałów archiwalnych jednego zespołu (zbioru), stanowiący
systematyczny ciąg opisów poszczególnych jednostek archiwalnych,
zazwyczaj zgodny z układem tych jednostek w zespole (zbiorze). Wstęp
inwentarza archiwalnego składa się z: dzieje twórcy inw., dzieje zespołu,
charakterystyka archiwalna zespołu, charakterystyka zawartości zespołu,
metoda porządkowania i inwentaryzacji, bibliografia. Informacje te
bardzo ułatwiają poszukiwanie danych, które są nam niezbędne.
Jako pomoce archiwalne wyróżniamy także przewodniki i informatory, np. Archiwa kościoła
katolickiego w Polsce, Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, Przewodnik po zasobie
archiwalnym w Archiwum Państwowym w Szczecinie.
Mamy także informatory tematyczne np.
AKTA
METRYKALNE W ZASOBIE Archiwum Państwowego w
Przemyślu, Migracje ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1950, Księgi
metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce.
Indeksy – zawierają zestawienie haseł osobowych, geograficznych lub rzeczowych w układzie
alfabetycznym, które są zawarte w jednej albo wielu jednostkach archiwalnych, ze wskazaniem
sygnatury jednostki archiwalnej jak i strony, na której dane hasło występuje.
Punktem wyjścia do naszych poszukiwań powinno być: podsumowanie aktualnego stanu
naszej wiedzy i ustalenie celu naszych poszukiwań czyli co, gdzie i kiedy?, gdzie znajdują się bądź
znajdowały dokumenty nas interesujące, zapoznanie się z przewodnikami, informatorami, systemem
informacji archiwalnej on-line a także zapytanie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych o
interesujące nas dokumenty. Większość usług w naszych poszukiwaniach archiwalnych jest bezpłatna . Jest to poszukiwanie
bezpośrednie. Natomiast gdy korzystamy z kwerendy
jako usługi czy zamawiamy kopie dokumentów –
wówczas musimy się liczyć z odpłatnością.
Pomocne w naszych poszukiwaniach jest tez
zapoznanie się z zasadami gromadzenia archiwaliów. I
może nam pomów strona www.archiwa.gov.pl i
www.szukajwarchiwach.pl

