
Archiwum – zbiory – opis 

Standaryzacja opisów:  

EAG;  

EAD;  

EAC 



Archiwalne strony internetowe 
• Jakie informacje? 

– Teleadresowe  
• About us 

• Contact us 

– Godziny otwarcia  
• Visit us 

– Informacja o zasobie 
• Search the archives 

• Bestaende und Findmittel 

– Informacja dla użytkowników 
• News /Aktuelles 

• Genealodzy 

 



Strony archiwalne 

• Niemcy 
– http://www.bundesarchiv.de/  

• Francja 
– http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques  
– http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/  

• USA 
– http://www.archives.gov/  

• Anglia 
– http://www.nationalarchives.gov.uk/default.htm  

• Hiszpania 
– http://www.mcu.es/archivos/CE/ArchivosCentros.html  
– http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm  

• Luxemburg 
– http://www.anlux.lu/  

• Włochy 
– http://www.archivi.beniculturali.it/  
– http://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it/index.php?it/21/news/25/presentazione-volume  
– http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/  
– http://asv.vatican.va/home_it.htm  

http://www.bundesarchiv.de/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives.gov/
http://www.nationalarchives.gov.uk/default.htm
http://www.mcu.es/archivos/CE/ArchivosCentros.html
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://www.anlux.lu/
http://www.archivi.beniculturali.it/
http://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it/index.php?it/21/news/25/presentazione-volume
http://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it/index.php?it/21/news/25/presentazione-volume
http://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it/index.php?it/21/news/25/presentazione-volume
http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/
http://asv.vatican.va/home_it.htm




















































































Archiwalne Standardy Opisu  

CO? ISAD (G) EAD 

KTO? ISAAR (CFP) EAC 

GDZIE? ISDIAH EAG 





SDIAH  

Międzynarodowy Standard [Opisu] Instytucji z Zasobem 
Archiwalnym 

5.1 BLOK IDENTYFIKACJI 23 
• 5.1.1 Identyfikator 23 
• 5.1.2 Forma (formy) wzorcowa nazw 23 
• 5.1.3 Wariant form(y) nazwy 24 
• 5.1.4 Inne formy nazwy 25 
• 5.1.5 Typ 26 
5.2 BLOK KONTAKTU 27 
• 5.2.1 Adres 27 
• 5.2.2 Telefon, fax, e-mail 28 
• 5.2.3 Strona internetowa 29 
• 5.2.4 Osoby sprawująca urząd / kierownictwo urzędu 29 
5.3 BLOK OPISU 30 
• 5.3.1 Kontekst geograficzny i kulturalny 30 
• 5.3.2 Historia/Dzieje 31 
• 5.3.3 Struktura administracyjna / Organizacja wewnętrzna 34 
• 5.3.4 Zasady kształtowania zasobu i gromadzenia zbiorów 35 
• 5.3.5 Budynek/Budynki 36 
• 5.3.6 Zasób archiwalny 39 
• 5.3.7 Pomoce archiwalne i publikacje 40 



SDIAH 
5.4 BLOK UDOSTĘPNIANIA 41 
• 5.4.1 Godziny urzędowania 41 
• 5.4.2 Warunki i wymagania 42 
• 5.4.3 Udogodnienie dla niepełnosprawnych 43 
• 5.4.4 Transport/Komunikacja/Dojazd 44 
5.5 BLOK USŁUG 45 
• 5.5.1 Usługi dla badaczy / prowadzących poszukiwania archiwalne 45 
• 5.5.2 Usługi reprograficzne 46 
• 5.5.3 Przedsięwzięciach dostępnych dla masowego odbiorcy 47 
• 5.6 BLOK KONTROLNY 48 
• 5.6.1 Identyfikator opisu 48 
• 5.6.2 Identyfikator instytucji 49 
• 5.6.3 Reguły i/lub konwencje 50 
• 5.6.4 Status 51 
• 5.6.5 Stopień szczegółowości [opisu] 52 
• 5.6.6 Daty utworzenie, modyfikacji lub usunięcia [opisu] 53 
• 5.6.7 Język i alfabet 54 
• 5.6.8 Źródła 54 
• 5.6.9 Uwagi dotyczące aktualizacji 55 
6. ŁĄCZENIE OPISÓW INSTYTUCJI ARCHIWALNYCH Z [INFORMACJĄ] O MATERIAŁACH ARCHIWALNYCH I ICH 

TWÓRCACH 55 
• 6.1 Tytuł i identyfikator powiązanego materiału archiwalnego 56 
• 6.2 Opis związków 57 
• 6.3 Daty związków 57 
• 6.4 Forma (formy) wzorcowa nazw i identyfikatora powiązanego rekordu hasła wzorcowego 57 



SDIAH (PL) 

• Dokumentacja – tłumaczenie: 

– http://www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/isiah.p
df  

• Przykład z Polski: 

– http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/eagpln.
xml  

http://www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/isiah.pdf
http://www.agad.archiwa.gov.pl/metodyka/isiah.pdf
http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/eagpln.xml
http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/eagpln.xml














 



Inwentarze archiwalne w wersji 
elektronicznej 

Encoded Archival Description - E A D 



 
Po co jest EAD 

• EAD jest przeznaczone dla prezentacji treści 
inwentarzy archiwalnych; ma też ułatwić 
wyszukiwanie danych 

• Podstawowym zadaniem EAD nie jest 
pokazywanie obrazów dokumentów, a tym 
bardziej ich treści. 



 
 cel EAD 

• Celem EAD jest kodowanie pomocy archiwalnych 
(inwentarze i spisy). Są to pozycje naukowo-
informacyjne sporządzane w archiwach, bibliotekach, 
na uniwersytetach, etc. opisujące, ewidencjonujące i 
ułatwiające dostęp do materiałów archiwalnych i 
rękopisów. Inaczej mówiąc EAD to standard 
określający strukturę układu opisu pomocy 
archiwalnych, zaś zawartość treściową (ang. content) 
tej pomocy określają ISAD(G) i ISAAR(CPF).  



 
EAD - STANDARD 

• EAD jest wspierany przez Network 
Developmend and MARC Standards Office 
Biblioteki Kongresu Amerykańskiego. 

• <!DOCTYPE ead PUBLIC "+//ISBN 1-931666-
00-8//DTD ead.dtd (Encoded Archival 
Description (EAD) Version 2002)//EN".......>   



Encoded Archival Description 

• EAD to standard ustrykturalizowania  danych 
przeznaczony do utrwalenia hierarchii i opisu 
zawartości pomocy archiwalnych dostosowany do 
pomocy archiwalnych z całego świata. Umożliwia 
on prezentację pomocy archiwalnych poprzez 
Internet, a także zapewnia trwałość, gdyż jest 
stabilnym środowiskiem z którego dane mogą być 
przetransferowane do innego środowiska 
programowego, gdy zajdzie taka potrzeba.  



Encoded Archival Description 

• Istotę EAD stanowi DTD  (Document Type 
Definition) opracowany i dostosowany dla 
zakodowania archiwalnych pomocy 
wyszukiwawczych. 

•  DTD  zostało ułożone zgodnie z zasadami 
składni  SGML (i jest transferowalne do 
XML).  



EAD to: 
• data structure standard dla pomocy archiwalnych, 

pozwalający na wielokrotne wykorzystanie 
informacji raz wpisanych, ich wymianę i 
długotrwałą dostępność; 

• format komunikacji umożliwiający archiwom 
udostępnianie pomocy przez Internet - zarówno 
lokalnym, jak i odległym użytkownikom; 

• technologia, które jest oparta na standardach, 
niezależna od platformy sprzętowej, mająca do 
dyspozycji bardzo wszechstronne narzędzia 
wyszukiwawcze, (wyszukanie, dostarczenie, 
wyświetlenie i nawigowanie).  



Encoded Archival Description 

• EAD pozwoli na zbudowanie 
„multuirepository data base” - bazy 
danych z pomocami wyszukiwawczymi z 
różnych archiwów, pozwalającej na 
prowadzenie poszukiwań w wielu 
pomocach z wielu archiwów.  

 

 



Literatura 

• EAD - Encoded Archival Description, Tag Library, 
Version 1.0, prepared and maintained by the 
Encoded Archival Description Working Group of 
the Society of American Archivists and the 
Network Development and MARC Standards Office 
of the Library of Congress, Chicago 1998, s. VII.  

• EAD - Encoded Archival Description, Application 
Guidelines, Version 1.0, Chicago 1999.  

• The EAD Cookbook by Michael J. Fox, June 2000 



• www.loc.gov/ead/ead.html - Official Web Site 
 
 
 
www.jefferson.village.virginia.edu/ead - Help 
Pages 



• 1993 

• Początek projektu w Berkeley - opracowanie standardu kodowania dla komputerów 
pomocy archiwalnych (wzór z TEI) wykraczającego poza możliwości MARC. 
Kierownik Daniel Pitti 

• Kryteria: 

• 1. możliwość szerokiego przedstawienia informacji i wzajemnie powiązanych 
informacji z pomocy archiwalnych 

• 2. możliwość zachowania hierarchicznych relacji między poziomami opisu 

• 3. możliwość przedstawienia deskrypcyjnych informacji, które są przekazywane z 
jednego hierarchicznego poziomu opisu na inny (niższy) 

• 4. możliwość poruszania się wewnątrz hierarchicznej struktury informacji 

• 5. rozwiązanie problemów ze specyficznymi indeksami i uzyskiwaniem informacji 

• SGML - wybrany jako metajęzyk z zespołem reguł dla definiowania i prezentacji 
logicznej struktury dokumentu, stwarzający możliwości wyszukiwawcze oraz 
prezentacyjne. 



• 1995 - marzec - Berkeley Finding Aids Project  (BFAP lub FINDAID DTD) 

• 1.  strona tytułowa (nazwa archiwum, typ pomocy) 

• 2. opis (krótki - jak MARC'owski i długi - opis narracyjny jednostki i jej wyróżnialnych 
części (tytuł , daty, zawartość) 

• [testowy opis 200 pomocy z 50 archiwów] 

• kwiecień- dołącza Biblioteka Kongresu i Commission on Preservation and Access 

• lipiec - stypendium Bentley Library i A. W. Mellon Foundation na konferencję w Ann 
Arbor (Bentley team - także przedstawiciele NARA), tu określenie co ma być 
wykonane: 

• 1. zaprojektowanie zasad standardu kodowania dla pomocy archiwalnych 

• 2. rewizja dotychczasowego modelu danych 

• 3. rewizja DTD dla pomocy archiwalnych 

• 4. wytyczne dla kodowania z przykł adami (Guidelines - Tag Library) 

• 5. artykuł  podsumowujący dotychczasowe działania 

• [Ann Arbor Accord] - tu nazwa EAD 



• Dwa segmenty pomocy archiwalnych: 

• - informacje o samej pomocy (tytuł, twórca, daty) <heder> 

•  - opis hierarchiczny zgodny z archiwalną organizacją opisywanego materiał. 
Od ogół u do szczegół u z tym, że szczegół  "dziedziczy" potrzebne informacje 
ogólne.  

•  - dodatkowe informacje (bibliografia) 

• - informacje o zawartości (kolekcji, zbioru, serii) 

• ** deskrypcyjne elementy zagnieżdżane w odpowiednich punktach opisu 
jednostki lub jej części składowych 

• ** ogólne elementy zagnieżdżane w deskrypcyjnych  

• Jeżeli elementy są analogiczne z tymi TEI to trzeba przejąć model zawartości z TEI 

• sierpień dołącza się Society of American Archivists - ono składa prośbę do komórki 
standaryzacyjnej Library of Congers (MARC Standards Office) o bycie agencją 
podtrzymującą EAD (dokumentacja DTD, server www - listserv) 

• ATLIS Consultin Group - specjaliści od SGML 



• 1996 - luty 26 wersja alfa EAD (+ elektroniczna dokumentacja) 
pół roku na uwagi - comment period 

• kwiecień prace nad wersja beta i logo 

• październik wersja beta (rok na uwagi) 

• 20 workshops w US (RLG/SSA) 

• 1997 

• 50 e-mail z uwagami do wersy Beta (archiwa: Szwecja, Anglia, Kanada, Biblioteka z 
Oxfordu) 

• listopad - adaptacja XML 

• 1998 

• sierpień EAD DTD (wersja 1.0)  
(+ 262 str. dokumentacja i dwa numery The American Archivist). 

• SAA podtrzymywanie intelektualne EAD 



 



EAD - struktura 
 
_______________________________________________________________________ 

<!DOCTYPE ead PUBLIC ......... [ 
<!ENTITY % eadnota PUBLIC  
%eadnata; 
]> 
 
________________________________________________________________________ 

<ead> - nagłówek 
______________________________________________________________________ 

1. informacje o samej pomocy   
(tytuł, kto, kiedy etc. ją opracował) 
<eadheader> 
   ___________________________________ 

2.  strona tytułowa z wybranymi 
elementami  
<frontmatter>  
 
______________________________________________________________________ 

3. informacja o archiwaliach 

<archdesc LEVEL = "fonds" >  



<ead> - nagłówek poziomu dokumentu 

<eadheader> 

 <eadid> - unikatowy kod danej pomocy 

 <filedesc> - bibliograficzne informacje o pomocy (autor, tytuł, 
podtytuł, wydawca, seria wydawnicza) 

 <titlestmt>   

<profiledesc> - dane odnośnie kodowania (kto, kiedy, jaka wersja EAD) 

<revisiondesc> - informacje o dokonywanych zmiana 

<frontmatter> <titlepage> - strona tytułowa z wybranymi elementami 

•<archdesc LEVEL = "fonds" AUDIENCE="external" 

LANGMATERIAL="eng" RELATEDENCODING="MARC" 

LEGALSTATUS="public" TYPE="register>  

 <did> - descriptive identification - opis ogólny podstawowy (archiwum, 

aktotwórca, tytuł, daty utworzenia, ilość, czego materiały dotyczą).  

 <container TYPE ="box"> 

 <origination LEBEL="Aktotwórca" ENCODINGANALOG="100"> 



SGML 
 Standard Generalized Markup Language 

 standardowy uniwersalny język znakowania  

• 1969 r. - IBM projekt GML (Generalized Markup 
Language). Projektem kierował Charles Goldfarb. 

• 1986 r. - SGML - standardem ISO 8879:1986 

• SGML służy do  przygotowywania formatu i 
obróbki dokumentów elektronicznych w celu 
wymiany danych pomiędzy różnymi programami i 
systemami operacyjnymi, pozwalającego na 
prezentowanie metadanych związanych z 
dokumentem i jego powiązań hipertekstowych.  



SGML 

• Jest to meta język pozwalający - za pomocą 
określonych znaczników (markups, tags) - na 
przedstawienie struktury dokumentu oraz 
umożliwiający zdefiniowanie i oznakowanie różnych 
typów dokumentów. Powstaje w ten sposób 
niezależna od sprzętu komputerowego i systemu 
operacyjnego baza tekstowa (textbase). Znacznik to 
informacja o dokumencie, która nie jest częścią 
dokumentu, choć może wpływać na jego wygląd. 

 



SGML pozwala na: 
• 1. określenie formatu dokumentu (procedural markup): 

zaznaczenie krojów czcionki, interlinii, etc.;  

• 2. zdefiniowanie logicznej struktury dokumentu (descriptive 
markup): zaznaczenie nie tylko struktury - rozdziały, akapity 
etc., lecz także określenie semantyki, np. wyróżnienie 
tekstów pisanych w innych językach (wraz z określeniem 
jakie to języki). Pozwala to przede wszystkim na 
zdefiniowanie i wyróżnienie wszelkich nazw własnych i 
stanowi zasadniczą zaletę SGML;  

• 3. umożliwia też znakowania odsyłaczy hipertekstowych 
(referential markup) tak wewnątrz dokumentu, jak i z 
innymi dokumentami lub obiektami: graficznymi, 
dźwiękowymi i wszystkimi rodzaju danymi zapisanymi w 
formie cyfrowej. 



XML  
eXtensible Markup Language 

• 1998 r. - World Wide Web Consortium - W3C  

• XSL (eXtensible Stylesheet Language) 

• Jest to metajęzyk mający wspólna gramatyka i 
jednolita metodologia opartą na SGML. Za pomocą 
tego metajęzyka można stworzyć uniwersalny 
format dla dokumentów mających strukturę i 
zawierających dane - można opisać nie tylko dane, 
ale i ich strukturę (metadane). W odróżnieniu od 
języka HTML, który pozwala tylko na formatowanie 
tekstu, XML pozwala opisać to, co faktycznie 
zawiera informacja tekstowa.  



XML  

• eXtensible oznacza, że jest on rozszerzalny; można 
doń dodawać nowe elementy czyli przetwarzać 
dokumenty zapisane w dowolnym formacie. XML 
pozwala rozwiązać problemy wymiany informacji 
między niekompatybilnymi systemami 
informatycznymi. Język ten dostarcza składni do 
konstruowania komunikatów możliwych do 
zrozumienia przez dowolne aplikacje. Daje on 
możliwość tworzenia słowników - zbioru znaczników 
(tag) określających strukturę dokumentu.  



Wyróżnia się dwa typy dokumentów XML 

1. Właściwie sformatowany (well-formated). Ten typ 
nie wymaga w ogóle DTD i jest idealny dla celów 
komercyjnych - choć tu nie określa się znaczenia 
tych znaczników i mogą powstawać problemy z 
synonimami.  

2. Poprawny (valid), który musi zawierać DTD dlatego 
aby nie stwarzać sytuacji niejednoznacznych jest 
konieczna standaryzacja różnych specyficznych 
typów dokumentów osiągana za pomocą definicji 
typu dokumentu (Document Type Definition - 
DTD). DTD to schemat XML wiążący znaczniki ze 
strukturą. 



XML 

• Czego nie daje HTML ? 
– Dokument nie mający typowych składników: nuty, zapis matematyczny 

– Baza danych (tak, ale statyczna, bez możliwości innego posortowania) 

– Dokument hierarchiczny (struktura drzewiasta tylko<H1>, a wygenerowanie 
spiu treści już nie).  

• XML nie zastąpi HTML (metody prezentacji wykorzystują HTML): 
– CSS – kaskadowy arkusz stylów 

– XSL – rozszerzalny język arkuszy stylów 

– DOM – Document Objekt Model 

• XML – poszerzenie mozliwości stron WWW 
– Dowolne dokumenty 

– Sortowanie filtrowanie 

– Dane ustrukturalizowane 

 



HTML pliki: 

• *.htm lub *.html 

• *.php (strony dynamiczne) 

• *.js (JavaScript) 

• *.css (kaskadowy arkusz stylów) 



XML pliki: 

• *.xml (plik z danymi) 

• *.dtd (plik ze strukturą danych) – walidacja  

• *.html lub *. css lub *.xsl (pliki do prezentacji 
w sieci www) 

 

 



XML.dtd 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>  

<DOCTYPE MK SYSTEM "C:\Nowy\MK.dtd"  

[ 

<!ELEMENT  SPIS (KSIAZKA*)> 

<!ELEMENT KSIAZKA (SYGNATURA, MIKROFILM, LATA, TYTUL, 
OPRAWA, DSYGN, KARTY )> 

<!ELEMENT SYGNATURA (#PCDATA)> 

<!ELEMENT MIKROFILM (#PCDATA)> 

<!ELEMENT LATA (#PCDATA)> 

<!ELEMENT TYTUL (#PCDATA)> 

<!ELEMENT OPRAWA (#PCDATA)> 

<!ELEMENT DSYGN (#PCDATA)> 

<!ELEMENT KARTY (#PCDATA)> 

] 

> 



Plik.xml (z danymi) 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> -  

<!-- Nazwa pliku: MK.xml   -->  

- <SPIS> 

- <KSIAZKA>   

<SYGNATURA>MK 10</SYGNATURA>    

<MIKROFILM>785</MIKROFILM>    

<LATA>[1299]; 1447 26 VII -1454 22 X; 1455 V</LATA>    

<TYTUL>Księga wpisów za kanclerstwa Jana 
Koniecpolskiego.</TYTUL>    

<OPRAWA>Skóra (XIX w.), zniszczona, karty księgi postrzępione, 
poklejone .</OPRAWA>    

<DSYGN>N</DSYGN>    

<KARTY>1-142</KARTY>    

</KSIAZKA> 



Nasz (doskonały [?] Archiwalny) Świat 

• Pomoce 
archiwalne 
– Inwentarze 

– Spisy 

– Sumariusze 

– Regesty 

– etc. 25%

75%

ANALOGOWE

CYFROWE



Pomoce archiwalne 

15%

85%

ANALOGOWE

CYFROWE



Jak? 

<archdes> 

<c> 

EAD 
(w XML) 

WSTĘP 

(*.TXT;    *. DOC) 

OPISY  

POSZCZEGÓLNYCH 

JEDNOSTEK  

(*.DBF) 

INWENTARZ 



Elementy EAD 

Plik *.xsl 
(prezentacja) 

DTD 

Parser 
(zgodność struktury 

*.xml z DTD) 

Plik *.xml 

Odesłanie do DTD 

Sposobu prezentacji – *.xsl 

DANE 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>  

  <!DOCTYPE ead (View Source for full doctype...)>  
- <ead> 

- <eadheader repositoryencoding="iso15511" relatedencoding="MARC21" countryencoding="iso3166-1" 

scriptencoding="iso15924" dateencoding="iso8601" langencoding="iso639-2b"> 

  <eadid mainagencycode="dlc" countrycode="us" identifier="hdl:loc.mss/eadmss.ms003016" 

encodinganalog="856$u">http://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms003016</eadid>  
- <filedesc> 

- <titlestmt> 

  <titleproper encodinganalog="245$a">Edward L. Bernays</titleproper>  

  <subtitle>A Register of His Papers in the Library of Congress</subtitle>  

- <author encodinganalog="245$c"> 

  Prepared by John P. Butler, William Gralka, and Paul D. Ledvina  

  <lb />  

  Revised and expanded by Connie L. Cartledge with the assistance of Patrick Kerwin, Susie H. Moody, and Sherralyn McCoy  

  </author> 

  </titlestmt> 
- <publicationstmt> 

- <publisher encodinganalog="260$b"> 

  <extptr href="lcseal" show="embed" actuate="onload" linktype="simple" />  

  Manuscript Division, Library of Congress  

  </publisher> 
- <address> 

  <addressline>Washington, D.C.</addressline>  

  </address> 

  <date normal="1996" encodinganalog="260$c" era="ce" calendar="gregorian">1996</date>  

  </publicationstmt> 
- <notestmt> 

- <note> 

- <p> 

  Contact information:  

  <extref href="http://lcweb.loc.gov/rr/mss/address.html" show="new" actuate="onrequest" 
linktype="simple">http://lcweb.loc.gov/rr/mss/address.html</extref>  

  </p> 

  </note> 

  </notestmt> 
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<langusage> 
  Finding aid written in  

  <language encodinganalog="041">English.</language>  

  </langusage> 
  </profiledesc> 
- <revisiondesc> 

- <change encodinganalog="583"> 

  <date normal="2004-08-12" era="ce" calendar="gregorian">2004-08-12</date>  
  <item>converted from EAD 1.0 to EAD 2002</item>  
  </change> 
  </revisiondesc> 
  </eadheader> 

- <archdesc type="register" level="collection" relatedencoding="MARC21"> 

- <did> 
  <head>Collection Summary</head>  

- <unittitle label="Title" encodinganalog="245$a"> 

  Papers of Edward L. Bernays  

  <unitdate label="Span Dates" type="inclusive" normal="1777/1994" encodinganalog="245$f" era="ce" 

calendar="gregorian">1777-1994</unitdate>  
  <unitdate label="Bulk Dates" type="bulk" normal="1920/1990" encodinganalog="245$g" era="ce" calendar="gregorian">(bulk 

1920-1990)</unitdate>  
  </unittitle> 

  <unitid label="ID No." encodinganalog="590" countrycode="US" repositorycode="DLC">MSS12534</unitid>  

- <origination label="Creator"> 

  <persname encodinganalog="100">Bernays, Edward L. (1891-1995)</persname>  

  </origination> 

- <physdesc label="Extent"> 

  <extent encodinganalog="300">227,000 items</extent>  

  <extent encodinganalog="300">860 containers plus 54 oversize</extent>  
  <extent encodinganalog="300">160.2 linear feet</extent>  
  </physdesc> 
- <langmaterial label="Language"> 
  Collection material in  

  <language encodinganalog="041" langcode="eng">English</language>  

  </langmaterial> 

- <repository label="Repository" encodinganalog="852"> 

- <corpname> 
  <subarea>Manuscript Division</subarea>  
  Library of Congress  
  </corpname> 
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Digitalizacja – a co to? 

• Digitalizacja, to nie proste umieszczenie skanu 
(wizerunku) obiektu w sieciach rozległych.  
– Pierwszym i podstawowym narzędziem jest nie skaner czy 

kamera cyfrowa, lecz porządny, szczegółowy inwentarz 
archiwalny.  

• Stąd konieczność przyjęcia pewnych 
zestandaryzowanych elementów podstawowych dla 
opisu archiwalnego (inwentarzowego).  

• Powinna to uwzględnić przygotowywana strategia 
digitalizacji archiwów państwowych – dobrym wzorem 
może być tu dokument opracowany w Bundesarchiv – 
„Digitalisierung im Bundesarchiv” 
(http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/ab
teilungen/sapmo/27.pdf). 

http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/abteilungen/sapmo/27.pdf
http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/abteilungen/sapmo/27.pdf


Dlaczego EAD? 
generaliter 

• Gdyż czeka nas digitalizacja, a co za tym idzie wymiana danych na różnych 
płaszczyznach:  

– na płaszczyźnie krajowej z bibliotekami i muzeami w ramach ‘bibliotek cyfrowych’,  
• tu  wspólną płaszczyzną jest MARC21,  

• a właśnie EAD gwarantuje łatwą wymianę danych z tym standardem;  
– na płaszczyźnie europejskiej: w geteway’u archiwalnym wymiana danych z 

archiwami niemieckimi (Bundesarchiv), angielskimi, holenderskimi, skandynawskimi, 
czy francuskimi.  

• Główne instytucje archiwalne tych krajów europejskich przyjęły EAD, choć 
jest to ‘produkt’ amerykański!  

– W EAD jest przewidziane i zaplanowane miejsce (znacznik <dao> - digital archival 
object) na ‘obiekty cyfrowe’ – skany. 

• Ponadto EAD jest formatem stosowanym masowo do retrokonwersji (w tym, 
inwentarzy książkowych i/lub kartkowych).  

– Zarówno praktyczni Anglicy jak i niemniej praktyczni Holendrzy stare papierowe 
inwentarze wprowadzają przez klawiaturę.  

• (W programie “Access to Archives” jest obecnie: (”10 million records relating to 9.2 
million items held in 408 record offices and other repositories” http://www.a2a.org.uk/).  

– Kwestia kontroli jakości to bardzo istotne zagadnienie, zwykle niedostrzegane 
przez archiwistów.   

http://www.a2a.org.uk/


Dlaczego EAD? 
specialiter 

• Standard Library of Congress 
– Biuro Standardów – Biblioteki Kongresu Stanów 

Zjednoczonych (http://www.loc.gov/standards/).  
– Wymania danych MARC21 
– Międzynarodowe zastosowania 

• XML (otwarty standard) 
• Hierarchiczny opis (tak jak ISAD(G)) 

– możliwość opisania pojedynczego dokumentu – obiektu 

• Inwentarz elektroniczny = inwentarz drukowany 
– praca raz - wykorzystanie wiele 
– IZA 

http://www.loc.gov/standards/










• Bulletin des Archives de France sur la DTD (EAD)   
 ‘opublikowano’ 25 numerów, 2000-2006 





• Poor people are poor people - 
And they don't understand 
A man's got to make whatever he wants- 
And take it with his own hands. 
 
Poor people stay poor people - 
And they never get to see 
Someone's got to win in the human race- 
If it isn't you, then it has to be me. 
 
So smile while you're makin' it- 
Laugh while you're takin' it- 
Even though you're fakin' it- 
Nobody's gonna know. 
Nobody's gonna know. 
 
It's no use mumbling. 
It's no use grumbling. 
Life just isn't fair- 
There's no easy days 
There's no easy ways 
Just get out there and do it! 
 
And sing and they'll sing your song- 
Laugh while you're getting on- 
Smile and they'll string along- 
And nobody's gonna know. 
Nobody's gonna know. 
Nobody's gonna know. 
And nobody's gonna know. 
 

• Artists: Alan Price  

http://www.5pmusic.com/subartist.asp?FID=Alan Price








SERIE 



INDEKSY 
Sygnatura jednostki 



Komisja Czasowa dla Zebrania, Przeglądu i 

Systematyzacji Ustaw  

Królestwa Polskiego, 1899-1904 

Inwentarz zbioru PL, 1 443 
 









 

 




