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Charakterystyka zasobu Archiwum Sejmu

stan zasobu archiwalnego na dzień 31.12.2018

• aktowa - 1500,60 mb (kat. A  1019,04 mb),

• nagrania dźwiękowe z lat 1962 – 2018  – 68 965 jedn. (taśmy szpulowe,  kasety magnetofonowe, płyty
CD i karty SD),

• nagrania wideofoniczne z lat 1981 – 1982 i 1991 – 2007 – 5 128 jedn. (taśmy VHS i  Digital Betacam),

• fotografie z lat 1919 – 2015 – 10 193  jedn. (zestawy tematyczne),

• mikrofisze z  lat 1919 – 1939 i 1982 – 1984 – 1691 jedn.,

• mikrofilmy z okresu XVI – XVIII w.  oraz lat 1919 – 1939 – 159 zwojów



Charakterystyka zasobu Archiwum Sejmu

dokumentacja aktowa

• posiedzenia Sejmu, Prezydium Sejmu, Zgromadzenia Narodowego 

oraz komisji sejmowych,

• zapisy ustaleń Konwentu Seniorów

• dokumentacja ustaw i uchwał Sejmu

• interpelacje i zapytania poselskie

• druki sejmowe

• akta sekretariatów marszałków i wicemarszałków Sejmu

• dokumentacja biur Kancelarii Sejmu oraz zlikwidowanych biur poselskich



Charakterystyka zasobu Archiwum Sejmu

dokumentacja audiowizualna  

w tym m.in.: 

• nagrania obrad Sejmu, 

• posiedzeń komisji 

• podkomisji sejmowych

(na uwagę zasługują nagrania foniczne obrad Okrągłego Stołu)



Charakterystyka zasobu Archiwum Sejmu

dokumentacja fotograficzna 

zapis najważniejszych wydarzeń

szczególnie cenny zestaw zdjęć z wizyty w Sejmie papieża Jana Pawła II w czerwcu 
1999 r.  



Metody opracowania zasobu

• zasób archiwalny  ewidencjonowany w systemie ALEPH (moduł ARCHIWUM)

• moduł Zarządzania Zasobami Cyfrowymi ADAM:

- pozwala na zarządzanie zbiorami cyfrowymi oraz ich metadanymi technicznymi i opisowymi

- w Archiwum Sejmu wykorzystywany przede wszystkim do tworzenia bazy zdjęć

- jako standard opisu dokumentów przyjęto format MARC 21 - z koniecznymi modyfikacjami 
wynikającymi ze specyfiki zasobu archiwalnego



Opracowanie zasobu archiwalnego w systemie 
ALEPH na przykładzie fotografii
opracowanie w systemie ALEPH składa się z kilku etapów

Pierwsze dwa etapy są wspólne dla każdego rodzaju dokumentacji

Etap I - rejestracja spisu zdawczo-odbiorczego (taki sam dla całej dokumentacji - bez 
względu na rodzaj nośnika)

- stworzenie rekordu opisu spisu zdawczo-odbiorczego

- elementy opisu spisu zdawczo-odbiorczego: 

data przyjęcia dokumentacji do archiwum, komórka organizacyjna przekazująca 
dokumentację, liczba jednostek, oznaczenie kadencji Sejmu, nr spisu zdawczo-odbiorczego 
(generowany automatycznie),język, daty skrajne, krótki opis zawartości materiałów, opis 
fizyczny materiałów, opis nośnika, pole uwag



Opracowanie zasobu archiwalnego w systemie 
ALEPH 
- widok opisu spisu zdawczo-odbiorczego



Opracowanie zasobu archiwalnego w systemie 
ALEPH na przykładzie fotografii

Etap II – wprowadzanie  pozycji spisu zdawczo-odbiorczego – (wydarzenia)
(w systemie zwanych egzemplarzami)

• informacje o wydarzeniu wprowadza się za pomocą formatki egzemplarza
uzupełniając ją  o następujące pola: opis (opis wydarzenia), kolekcja 
(wykorzystywane dla dokumentacji papierowej), typ materiału (teczka, tom, 
zdjęcie, kaseta itp.),  sygnatury, statusu udostępniania (kategoria archiwalna), 
status opracowania (przed opracowaniem, opracowane, wybrakowane), numeru 
pozycji spisu oraz daty wpływu do Archiwum.



Opracowanie zasobu archiwalnego w systemie 
ALEPH 
- widok formatki egzemplarza



Opracowanie zasobu archiwalnego w systemie 
ALEPH na przykładzie fotografii

Etap III - Opis pozycji spisu zdawczo-odbiorczego (wydarzenie, grupa zdjęć)

- elementami opisu grupy zdjęć czy wydarzenia są m.in.: data wydarzenia, autor 
zdjęć, opis zawartości, opis fizyczny i informacje dotyczące  nośnika (czy są to 
odbitki, negatywy, pozytywy czy pliki cyfrowe), hasła rzeczowe i osobowe

- hasła rzeczowe działają na zasadzie tagów (słów kluczowych) i są wykorzystywane 
w procesie wyszukiwania informacji



Opracowanie zasobu archiwalnego w systemie 
ALEPH
- widok opisu grupy zdjęć (wydarzenia)



Opracowanie zasobu archiwalnego w systemie 
ALEPH na przykładzie fotografii
Etap IV - opis zdjęcia z podłączoną kopią cyfrową (stworzenie opisu wybranych 
zdjęć do którego zostanie podłączona cyfrowa kopia zdjęcia lub kilku zdjęć)

- elementy opisu zdjęcia - podobne jak przy grupie zdjęć 

- do opisu podłącza się cyfrową kopię obrazu (format  JPEG rozdzielczości 300 dpi)

- powiązanie ze sobą wprowadzonych rekordów (pozycja spisu zdawczo-
odbiorczego (jednostka inwentarzowa) z danym spisem zdawczo-odbiorczym,  
a pojedyncze zdjęcie (jednostka archiwalna) z danym wydarzeniem (jednostką 
inwentarzową)



Opracowanie zasobu archiwalnego w systemie ALEPH 
- widok opisu zdjęcia wraz z  podłączoną kopią cyfrową



Metody opracowania zasobu
- bazy Biblioteki Sejmowej w systemie ALEPH



Wyszukiwanie w bazie zdjęć



Wyszukiwanie w bazie zdjęć
- opis zdjęcia wraz z  jego miniaturką



Wyszukiwanie w bazie zdjęć –
informacja o  prawach autorskich



Zabezpieczanie zasobu archiwalnego

• 2014 r. - rozpoczęcie projektu digitalizacji dokumentów audialnych – analogowe 
nagrania posiedzeń Sejmu i komisji sejmowych 

• cel  - zabezpieczenie przed utratą zapisów wykonanych na taśmach szpulowych i 
kasetach magnetofonowych (pierwsze pochodzą z początku lat 60-ych i mają 
charakter roboczy,  obowiązek archiwizowania od roku 1972)



Zabezpieczanie zasobu archiwalnego

- nagrania dźwiękowe

• konwersja plików do formatów 

- wave (dla celów archiwizacji)

oraz

- mp3 (dla celów użytkowych)

• dokumentacja gromadzona na 

serwerze – liczy 2157 plików

o wielkości 400,53 GB 

- łącznie 1286 godzin nagrań



Zabezpieczanie zasobu archiwalnego 
- nagrania dźwiękowe

schemat opisu nagrania dźwiękowego w systemie:



Zabezpieczanie zasobu archiwalnego

• 2018 r. – rozpoczęcie projektu digitalizacji dokumentów videofonicznych

• dotyczą posiedzeń Sejmu RP I kadencji

• prace prowadzone w technologii LTO 

• stan zapisów (na dzień 31 grudnia 2018 r.) – 44 godz. nagrań

• listopada 2011 r. cyfrowy zapis przebiegu posiedzeń Sejmu,

komisji i podkomisji sejmowych oraz innych wydarzeń

mających miejsce w gmachu Sejmu



Zabezpieczanie zasobu archiwalnego



Dziękuję za uwagę

dane kontaktowe:

wojciech.Kulisiewicz@sejm.gov.pl

bozena.zmuda@sejm.gov.pl
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