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Szanowna Pani Dyrektor, 

 

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Genealogiczne („PTG”) jest największą ogólnopolską organizacją 

genealogiczną, skupiającą wokół prowadzonych przez siebie serwisów (m.in. forum na stronie 

genealodzy.pl, baza indeksów metrykalnych na stronie geneteka.genealodzy.pl,  baza skanów akt 

metrykalnych na stronie metryki.genealodzy.pl) tysiące osób zainteresowanych genealogią oraz 

szerzej historią. Większość z tych osób korzysta także z serwisu szukajwarchiwach („SZWA”), 

prowadzonego przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, dla którego nadrzędną jednostką jest Naczelna 

Dyrekcja Archiwów Państwowych. Najczęściej dzieje się to przez korzystanie z linków prowadzących 

do metryk umieszczonych w SZWA, znajdujących się w indeksach tych metryk w naszym serwisie 

Geneteka. Zgodnie ze statystykami za marzec 2021 r. 33% wejść z linków na stronę serwisu SZWA 

odbywało się ze stron PTG. 
 

Takie ścisłe powiązanie zasobów i użytkowników obu serwisów oraz żywa wymiana opinii 

odbywająca się na forum w naszym serwisie sprawia, że do PTG trafia wiele sugestii, pomysłów, i 

propozycji poprawek odnoszących się do nowej wersji SZWA, dostępnej na stronie 

szukajwarchiwach.gov.pl. Biorąc pod uwagę, że w celach statutowych PTG leży działanie na rzecz 

społeczności genealogicznej w Polsce, pozwalamy sobie zebrać, uporządkować i przekazać Państwu 

do rozważenia spływające do nas pomysły mające na celu usprawnienie funkcjonowania  nowej 

wersji SZWA: 

 

- wersje językowe: przy wyszukiwaniu w Google fraz po polsku, na ogół jako pierwsze wyskakują linki 

do SZWA w obcojęzycznych wersjach językowych, 

 

- brak kompletnej listy aktualności (dodanych nowych skanów): są tylko kafelki, niekompletne, w 

nieustandaryzowany sposób informujący co zostało dodane a powinna być lista wymieniająca: 

archiwum, zespół, jednostki do jakich zostały dodane skany, najlepiej wraz z datą dodania i 

możliwością filtrowania po archiwum; bez tego sprawdzanie raz na jakiś czas czy interesujące 

użytkownika, konkretne zespoły zostały dodane jest bardzo uciążliwe, 
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- wybierając konkretne archiwum, a następnie listę wszystkich zespołów w tym archiwum, nie ma 

możliwości odznaczenia, aby wyświetlały się tylko zespoły ze skanami, 

- brak możliwości wyszukiwania po długości i szerokości geograficznej lub obszarach (np.  powiatach) 

aby zlokalizować zasoby metrykalne z najbliższej do miejsca wyszukiwania okolicy, 

 

- będąc w jednostce zespołu, brak jest możliwości bezpośredniego przejścia do kolejnej lub 

poprzedniej jednostki z tego samego zespołu (taka możliwość jest w starej wersji SZWA), 

 

- analogicznie wchodząc na dany skan (poprzez bezpośredni link do tego skanu) brak możliwości 

bezpośredniego przejścia do poprzedniego lub kolejnego skanu w tej jednostce (taka możliwość jest 

w stare wersji SZWA), 

 

- brak numeracji porządkowej skanów, co jest szczególnie dokuczliwe przy otwieraniu skanu z 

bezpośredniego linku i potem powrocie do jednostki aby znaleźć kolejne/sąsiednie skany, 

 

- w wyszukiwarce (podstawowej lub zaawansowanej) powinna być możliwość zawężenia poszukiwań 

tylko do akt metrykalnych, 

 

- z poziomu wyszukiwarki zaawansowanej brak możliwości odznaczenia „tylko zdjęcia i skany”, 

- idealnie byłoby aby SZWA było odzwierciedleniem opisu zasobów archiwów w bazach używanych 

przez te archiwa – tj. w ZOSI, 

 

Ponadto w nowej wersji SZWA cały czas nie ma wszystkich skanów, które są dostępne w starej 

wersji. Otrzymaliśmy informacje, że archiwa mają to zweryfikować i uzupełnić, ale pojawia się 

pytanie co się stanie jeżeli przed datą wyłączenia starej wersji tego nie zrobią? W takiej sytuacji 

oczekiwaniem środowiska byłoby przesunięcie daty wyłączenia starej wersji SZWA, do momentu 

pełnego uzupełnienia nowej wersji. 

 

Jednocześnie chcę przekazać rozczarowanie środowiska, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie 

będzie automatycznego przekierowania linków do starej wersji na nową wersję. PTG co prawda 

otrzymało od NAC pomoc w konwersji milionów linków w bazie Geneteka ze starej wersji na nową, 

za co bardzo dziękujemy, ale z linków korzystają też inne podmioty oraz osoby fizyczne, które na 

taką pomoc nie mogą liczyć, a których linki używane w różnych bazach lub zasobach prywatnych 

staną się teraz nieaktywne. Dlatego też apelujemy aby w przyszłości unikać zmian bez znaczącej 

poprawy funkcjonalności SZWA a których jedynym celem wydaje się być sama zmiana, ponieważ 

po raz kolejny zaprzepaszczona zostanie duża część żmudnej pracy wielu osób służącej organizacji 

udostępnionych zasobów dla potrzeb środowiska genealogicznego. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Jacek Młochowski 

Prezes Polskiego Towarzystwa Genealogicznego 
                                                                                      

 

 

 

 


