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Основними завданнями архіву є:

зберігання та оцифрування
архівних документів, що
зберігаються в архіві;

оцифрування аудіовізуальних
документів інших архівів;

забезпечення онлайн-доступу до
цифрових копій документів;

впровадження Інтегрованої
інформаційної системи "ZoSIA" та
сервісу szukajwarchiwach.pl.

Створений
8 березня 2008 року

16 млн фотографій з 1840-х років
до сучасності;

більше 40 000 звукозаписів із
1889 по 2008 рік;

близько 2400 фільмів 1928-1993 
років;

архівні документи, в тому числі
сценарії передач і передачі
Польського радіо та Польської
секції Радіо Вільна Європа.

електронні документи;

У NAC зберігаються:

Національний цифровий архів (NAC)

Щорічно в NAC оцифровується

більше 7 млн копій документів, що

зберігаються в архіві та в інших
державних архівах Польщі.



Відділи:
 адміністративний;
 фотографічних колекцій;
 цифрового архівування;
 звукозапису;
 архівного контролю;
 програмування;
 інформаційних технологій;
 оцифрування;
 зв'язків з громадськістю.

Працює близько 85 працівників

Національний цифровий архів (NAC)

На базі NAC створений
Центральний репозиторій

цифрових державних архівів
(CRC AP )

Центр компетенції в області
оцифровки архівних

матеріалів

Зберігається 2 Пбайт даних

https://www.nac.gov.pl



Матеріально-технічне забезпечення NAC

https://www.nac.gov.pl



Програми оцифрування архівних документів
Багаторічна державна програма КУЛЬТУРА +;

Програма оцифрування архівних документів із фондів польських та іноземних
архівів;

Цифрова Польща на 2014-2020 рр. ;

Програма з оцифрування культурних цінностей в Польщі 2009-2020 рр.; 

Стратегія державних архівів на 2010-2020 рр .

Стратегія оцифрування фондів державних архівів на 2018–2023 рр.



Програма оцифрування архівних документів
із фондів польських та іноземних архівів

Programu digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu archiwów polskich i zagranicznych, 
opracowanego w 2012 r.

Виділено 1,2 млн злотих для 26 державних архівів;
Оцифровано 1,3 мільйона сканів з-понад 87 тисяч документів.



Багаторічна державна програма КУЛЬТУРА +
(Programu Kultura+)

• У 2011-2015 роках в проекті взяли участь 20 архівів;
• виділено 16 млн злотих;
• Архіви не тільки збільшили свої фонди на мільйони оцифрованих

копій, а й створили 15 нових лабораторій для оцифрування.



Операційна програма «Digital Poland»

• Виділено 21 млн злотих на впровадження та розвиток
Інтегрованої інформаційної системи "ZoSIA"



Цілі стратегії:

забезпечення безкоштовного і відкритого доступу до
цифрових копій архівних документів із можливістю
завантаження файлів;

створення «іміджу» державних архівів як установ ‒ джерел
знань;

1

2

3

https://www.archiwa.gov.pl/files/Strategia_digitalizacji_zasobu_archiww_pastwowych.pdf

розширення доступу до оцифрованих фондів шляхом
збільшення кількості копій на веб-сервісі

4
забезпечення збереженості архівних документів шляхом
створення цифрових страхових копій.

Стратегія оцифрування фондів державних архівів
на 2018–2023 роки

«Strategia digitalizacji archiwów państwowych na lata 2018-2023»

З них буде
опубліковано

41 млн

Буде створено

55 млн



2012-2017 2018 88%

Створено
10,1 млн
цифрових
копій

Створено
понад 72 млн
цифрових
копій

Лабораторії для
оцифрування у
29 архівах із 33

Сучасний стан



Унормування процесу
оцифрування



Генерального директора державних архівів Польщі

від 31.08.2015 № 14
«Про оцифрування архівних документів державними

архівами»

Постанова



Digitalizacja (Цифровізація) – створення державними архівами
цифрових копій архівних документів.

Оцифрування здійснюється:
1) в державних архівах - за допомогою обладнання для оцифрування,

якщо воно забезпечує створення копій згідно з параметрами, що визначені
у Постанові;

2) через інші суб'єкти, на підставі письмового

договору.

Digitalizacja



Стратегія Оцифрування

Стандарти оцифрування1

Оцифрування в Національному цифровому архіві2

Центральне цифрове сховище державних архівів33

Сервіс Szukajwarchiwach.pl44

Навчання по оцифруванню5



Реєстрація документа

Підготовка (консервація)

Копіювання

Контроль якості

Надання доступу

Забезпечення збереженості

Етапи оцифрування



Стан документа

4 групи:

0 – без консерваторських робіт;

1 – випрямляння тексту до 1 дня на підготовку документа;

2 – середній стан (потребує більше 1 дня);
3 – документ, значна частина інформації якого не зможе бути
відтворена під час оцифрування.



Приклади

Група 0                                                      Група 1                       



Група 2                                                      Група 3

Приклади



Підготовка
документів до
оцифрування



Параметри оцифрування архівних
документів

Вид документа Роздільна
здатність

Формат файлу Розширення
файлу

Глибина кольору

Паперові (текстові) документи
– машинописні, друковані

300 dpi TIFF 6.0 без компресії, TIFF 6.0
LZW-компресія

.tif 24-bit RGB

Паперові (текстові) рукописні
документи

300 dpi
(400 dpi)

TIFF 6.0 без компресії, TIFF 6.0
LZW-компресія

.tif 24-bit RGB

Текстові документи з
кольоровими елементами
(чорнило, штамп, печатка)

300 dpi
Рекомендується
(600 dpi)

TIFF 6.0 без компресії, TIFF 6.0
LZW-компресія

.tif 24-bit RGB

Документи на пергаменті 300 dpi
Рекомендується
(600 dpi)

TIFF 6.0 без компресії, TIFF 6.0
LZW-компресія

.tif 24-bit RGB

Іконографічні документи –
плакати, афіші

300 dpi TIFF 6.0 без компресії, TIFF 6.0
LZW-компресія

.tif 24-bit RGB

Картографічна і технічна
документація – плани, ескізи

400 dpi TIFF 6.0 без компресії, TIFF 6.0
LZW-компресія

.tif 24-bit RGB



Параметри оцифрування
фотодокументів

Вид документа Розмір оригіналу
на коротшій
стороні

Роздільна
здатність

Формат файлу Розширення
файлу

Глибина
кольору

Позитиви і негативи
чорно-білі

до 24 мм 3000 dpi

TIFF 6.0 без компресії,
TIFF 6.0 LZW-компресія

.tif 16-bit
Grayscale

від 25 до 60 мм 2400 dpi

від 61 до 130 мм 1200 dpi

від 130 мм 600 dpi

Позитиви і негативи
кольорові

до 24 мм 3000 dpi

TIFF 6.0 без компресії,
TIFF 6.0 LZW-компресія

.tif 48-bit RGB
від 25 до 60 мм 2400 dpi

від 61 до 130 мм 1200 dpi

від 130 мм 600 dpi



Параметри оцифрування мікрофільмів

Вид документа Роздільна
здатність

Формат файлу Розширення файлу Глибина кольору

Мікрофільми
(негатив і позитив)

300 dpi JPEG (якість 100 %);
Рекомендується
TIFF 6.0 без
компресії, TIFF 6.0
LZW-компресія

.jpg 8-bit Grayscale



Підготовка сканера
і монітора для роботи

• Калібрування - відновлення заводських
налаштувань пристрою за допомогою його
автономної системи управління.

• Профілювання - процес вимірювання і
корекції або компенсації будь-яких
неточностей щодо шаблону на його виході
шляхом зміни вхідного сигналу.



Найменування майстер-копії

29_639_0_2.1_116_0005.tiff

29 – номер архіву

639 – номер фонду

0 – продовження номера фонду

2.1 - справа

116 – сторінка (архівне посилання)
0005 – підсторінка



Оцифрування фотоальбому

Фотографії оцифровані окремо

• 2400 dpi

• 16-bit Grayscale

Альбомна сторінка

• 600 dpi

• 24-bit RGB



Сканери та скануючі пристрої відрізняються
за технічними параметрами, внаслідок чого
вони не виробляють ідентичних цифрових
копій (інші динамічні діапазони, контрасти, 
світло і тіні тощо).

Всі документи із фонду

оцифровуються на одному

пристрої!



Підготовка мікрофільмів

Варіант 1

Варіант 2



Мікрофільмування
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У вересні 2016 р. Генеральний

директор Державних архівів Польщі, 

д-р Войцех Возняк (Wojciech 

Wozniak) офіційним листом (Pismo 

NDAP z dnia 22 września 2016 r., znak 

DOU.710.2.2016.) зобов’язав державні

архіви, які входять до сфери

управління Генеральної дирекції, 

завершити всі процеси, які

стосуються мікрофільмування, до

початку 2018 року. 



Веб-сервіс «SzukajwArchiwach» 
До 2030 року в онлан-доступі буде 200 млн.
цифрових копій з фондів державних архівів

Станом на 05.10.2018 загальна кількість

цифрових копій складає 34 251 946



Дякуємо за увагу!


