
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,

zgodnie. z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych



Przedstawiamy Państwu najnowszy projekt Muzeum Histo-
rycznego Skierniewic

Archiwum Cyfrowe Skierniewic

Projekt ten ma na celu digitalizację, opracowanie i udostę-
pnienie archiwaliów i zbiorów ikonograficznych związanych 
ze Skierniewicami i okolicą.

Przewiduje on trzy podstawowe działania prowadzone rów-
nolegle:
<wykonanie kopii cyfrowych zasobów archiwum Muzeum 
<Historycznego Skierniewic;
<aktywne pozyskiwanie i digitalizacja dokumentów, zdjęć 
<i pamiątek ikonograficznych, znajdujących się w zbio-

rach prywatnych;<
<stworzenie dedykowanej bazy danych oraz strony inter-

netowej umożliwiającej bieżące publikowanie wytworzo-<
<nych w ramach projektu zasobów.

Dodatkową, oczekiwaną korzyścią wynikającą z szerokiego 
dostępu do opublikowanych archiwaliów, jest pobudzenie 
mieszkańców oraz osób związanych z miastem do dzielenia 
się swoją wiedzą oraz wspomnieniami. Działanie to ma na 
celu dodanie do zasobów jak najszerszego kontekstu społe-
cznego, by umożliwić kolejnym pokoleniom jak najlepsze 
zrozumienie realiów minionych czasów.



W tym miejscu znajdą Państwo informacje o najnowszych 
zasobach dodanych do repozytorium.
Dzięki temu, wszyscy pasjonaci lokalnej historii mogą na 
bieżąco śledzić rozwój strony.

Jeżeli nie szukają Państwo w danej chwili jakieś konkretnej 
informacji, a mają Państwo ochotę dowiedzieć się czegoś 
ciekawego o Skierniewicach, ta zakładka zaproponuję cie- 
kawe pozycje naszego archiwum do zapoznania się.

Odkryj historię Skierniewic



Zapoznaj się z zasobami archiwum

Tutaj można zapoznać się ze strukturą zasobów oraz 
przeszukiwać zbiory według folderów.

Zakładka „Kolekcje” umożliwia przeglądanie archiwaliów 
podzielonych na tematyczne zbiory,

W tym miejscu są zamieszczone wszystkie dodane zasoby 
ułożone według chronologii dodania.

Zakładka „Wystawy” to miejsce gdzie będą dostępne 
wszystkie archiwalne wystawy Muzeum



Struktura danych 

Podstrona zawierająca „drzewo kolekcji” to miejsce gdzie 
można zapoznać się ze sposobem ułożenia zasobów w ar-
chiwum. Może być ona szczególnie przydatna przy korzy-
staniu z biblioteki cyfrowej.
Dzięki rozwijanemu menu możemy w łatwy sposób i szybki 
sposób zapoznać się z ofertą publikacji w formie elektro-
nicznej np. z archiwalną prasą lokalną.



Przeszukiwanie zasobów

Poszukiwanie informacji możemy rozpocząć od wpisania 
interesującego nas hasła do ogólnej wyszukiwarki, która 
dostępna jest zarówno na stronie głównej jak i na stronie 
wyszukiwania zaawansowanego.

Wyniki wyszukiwania można zawęzić poprzez użycie filtra. 
Interesujące nas hasło, np. „szpital”, może być zarówno sło-
wem opisującym zdjęcie lub fragmentem tytułu książki.

Zasoby będące obiektami muzealnymi, np. archiwalne 
zdjęcia, posiadają swoją sygnaturę, która jest zamieszczona 
w ich metryczce. Możemy ją wpisać w odpowiednie pole 
wyszukiwarki, aby bezpośrednio przejść do interesującego 
nas zasobu.



Podczas opracowywania zaso-
bów do publikacji w Archiwum 
Cyfrowym Skierniewic udało 
się dotrzeć do wielu unikalnych 
zasobów.
Do takich niewątpliwie należy 
kompletny zbiór pierwszej re-
gularnie wydawanej gazety      
w Skierniewicach. Kreisblatt, 
chociaż był pismem urzędo-
wym, wydawanym przez admi-
nistrację niemiecką, może nam wiele powiedzieć o realiach 
życia w mieście w czasie I wojny światowej.

Pośród zdigitalizowanych ksią-
żek i publikacji znajdują się 
również cenne starodruki.
Jednym z nich jest egzemplarz 
kazania pogrzebowego arcy-
biskupa Antoniego Ostrowskie-
go, wygłoszonego w kościele 
św. Jakuba Apostoła w Skier-
niewicach.



Wśród zasobów Archiwum Cyfrowego Skierniewic są również 
unikatowe zdjęcia. Oto wybór kilku z nich.

 
Bardzo dobrze zachowane zdjęcie przedstawiające wmuro-
wanie kamienia węgielnego pod budowę pawilonu zakaźne-
go skierniewickiego szpitala w 1927 roku. Budynek był sta-
wiany nowoczesną jak na owe czasy metoda „pawilonową”.

Wiele zdjęć zachowanych w zbiorach Muzeum dokumentuje 
ważne momenty z życia miasta. Na tej fotografii z 1923 roku 
Aleksandra Mazaraki i Wacława Gajewskiego witającego 
maszałka Francji Ferdynanda Foch’a na stacji w Skiernie-
wicach.

W repozytorium znajdują się również unikalne zdjęcia z oko-
lic Skierniewic. Jednym z nich jest fotografia z 1902 roku, 
drewnianego kościoła pw. św. Stanisław w Godzianowie, 
który spłonął prawdopodobnie w latach 30. XX wieku.

WEDŁUG HENDRIKA GOLTZIUSA ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAKUBCZYKA



Tworzenie cyfrowego repozytorium to proces niezwykle mozolny. 
Odpowiednie wykonanie skanów to dopiero połowa sukcesu. Każ-
dy dokument trzeba odpowiednio opisać, zabezpieczyć, opraco-
wać, wykonać kopię zapasową…

Archiwum Cyfrowe Skierniewic nie zaistniałoby, gdyby nie pomoc 
szeregu osób, którą otrzymałem na różnych etapach prac nad 
projektem. Chciałbym wszystkim osobom zaangażowanym w two-
rzenie tego repozytorium serdecznie podziękować, a w szczegól-
ności:

Pani Agacie Niedziółce za pomoc merytoryczną przy tworzeniu 
wniosku o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego;

Pani Annie Majdzie-Baranowskie, Piotrowi Paradowskiemu i Kata-
rzynie Siatkowskiej za konsultacje merytoryczne w trakcie opisy-
wania archiwaliów;

Panu Włodzimierzowi Murgrabiemu za pomoc w stworzeniu repo-
zytorium archiwalnych filmów;

oraz technikom zaangażowanym przy digitalizacji: Michałowi Ko-
cębie, Sylwii Michalik oraz Danielowi Liberze.

Osobne podziękowania należą się Adamowi Brzozowskiemu za nie-
łatwy proces adaptacji na potrzeby archiwum systemu Omeka 
oraz Przemysławowi Sarzyńskiemu za stworzenie grafiki do inter-
fejsu strony.

Pragnę również podziękować wszystkim mieszkańcom Skiernie-
wic, którzy użyczyli swoich archiwaliów do wzbogacenia zasobów 
archiwum.

 Radosław Stefanek

Podziękowania
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