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Kilka słów wstępu…
[…] Archiwa rodzinne budzą osobiste emocje.
Takie zbiory, nadal nie w pełni doceniane, znajdują
się w wielu domach. Tworzą historię społeczną,
barwniejszą od dziejów podręcznikowych,
zdominowanych
przez
osobistości
życia
publicznego i wielką politykę.
dr Paweł Pietrzyk

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

[…] Jesteśmy w szczególnym momencie historii,
w.którym nie tylko materialność fotografii
rodzinnych przekształca się z analogowej
w.cyfrową, lecz również ze względu na zaistnienie
różnych sposobów obchodzenia się z tego rodzaju
materiałami w przestrzeni wirtualnej. Wszelkie
działania związane z archiwami rodzinnymi są
więc nie tylko indywidualną kwestią właścicieli
osobistych pamiątek, ale również ogólnym
świadectwem współcześnie dziejącej się
rzeczywistości.
Marcela Paniak

Archiwa Rodzinne
Źródło:
https://archiwarodzinne.gov.pl/o-projekcie/archiwarodzinne-niepodleglej

Źródło:
https://www.duzypokoj.org/archiwa-rodzinne/

O czym porozmawiamy?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pomocne źródła informacji o cyfryzacji rodzinnego archiwum;
Czynności poprzedzające digitalizację;
Dobór sprzętu do digitalizacji;
Parametry uzyskanych obrazów cyfrowych;
Praktyczne metody digitalizacji rodzinnych zbiorów fotograficznych;
Zapis cyfrowy i nazewnictwo kopii cyfrowych
Obróbka graficzna uzyskanych obrazów cyfrowych.

Źródła podstawowe
Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Archiwa Rodzinne Niepodległej
Pamiątki i albumy. Digitalizacja
Karol Zgliński
Źródło:
https://archiwarodzinne.gov.pl/domowearchiwum/pamietniki-i-nbsp-albumy/digitalizacja

Archiwa Rodzinne Niepodległej
Fotografie. Digitalizacja
Mateusz Bolesta
Źródło:
https://archiwarodzinne.gov.pl/domowearchiwum/fotografie/digitalizacja

Źródła dodatkowe
Wybrane polskie i zagraniczne źródła informacji
o.cyfrowym zabezpieczaniu archiwów rodzinnych
Archiwa Rodzinne
Marcela Paniak, Picture Doc
Fundation, Pracownia Duży Pokój
Źródło:
https://www.duzypokoj.org/archiwa-rodzinne/

Digitizing Family Papers and
Photographs
The National Archives
Źródło:
https://www.archives.gov/preservation/familyarchives/digitizing

Źródła dodatkowe
Wybrane polskie i zagraniczne źródła informacji
o.cyfrowym zabezpieczaniu archiwów rodzinnych
Digital Photography Best Practices and
Workflow
American Society of Media
Photographers
Źródło:
https://dpbestflow.org/

Universal Photographic Digital Imaging
Guidelines
UPDIG Coalition
Źródło:
http://www.updig.org/

Źródła dodatkowe
Wybrane polskie i zagraniczne źródła informacji
o.cyfrowym zabezpieczaniu archiwów rodzinnych
Technical Guidelines for Digitizng
Cultural Heritage Materials
Federal Agencies Digital Guidelines
Initiative
Źródło:
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/
digitize-technical.html

Image Permanence Institute

Źródło:
https://www.imagepermanenceinstitute.org/educ
ation/publications.html

Przed digitalizacją

1. Przegląd rodzinnego archiwum fotograficznego;
2. Inwentaryzacja rodzinnego archiwum
fotograficznego, w tym numeracja negatywów,
albumów fotograficznych, luźnych odbitek
pozytywowych i slajdów oraz paginacja stron
albumów;
3. Rodzajowy podział archiwum rodzinnego;
4. Selekcja materiałów do bezpiecznej digitalizacji;
5. Wybór sprzętu do digitalizacji na podstawie
zidentyfikowanej zawartości rodzinnej kolekcji.

Źródło obrazu:
https://archiwarodzinne.gov.pl/upload/thumb/2019/08/20652_aut
o_1400x800.jpg

Dobór sprzętu do digitalizacji
na podstawie identyfikacji rodzajów dokumentacji
fotograficznej w rodzinnym archiwum i starannej
oceny stanu fizycznego poszczególnych obiektów

Skaner:
1. Negatywy typ 135 i typ 120 pocięte na paski
i pojedyncze sztuki;
2. Negatywy na podłożu szklanym (jeżeli nie
potłuczone);
3. Negatywy na błonie 4x5 cali;
4. Luźne odbitki pozytywowe do formatu A4;
5. Slajdy na błonie typu 135 i typu 120 (bez
ramek).

Aparat cyfrowy:
1. Negatywy typ 135 i typ 120 w.rolkach;
2. Wrażliwe i delikatne, lub lekko stłuczone
negatywy na podłożu szklanym;
3. Albumy rodzinne;
4. Odbitki pozytywowe powyżej formatu A4;
5. Slajdy na błonie typu 135 i typu 120
(w.ramkach).

Dobór sprzętu do digitalizacji
zalecana specyfikacja techniczna urządzeń do obrazowania
cyfrowego rodzinnego archiwum fotograficznego
Skaner:
1. Rozdzielczość optyczna przynajmniej 4000
PPI dla pojedynczej klatki negatywu typ 135;
2. Maksymalny format skanowania
przynajmniej A4;
3. Głębia koloru 16-bit (48-bit);
4. Gęstość optyczna Dmax przynajmniej 3.6;
5. Możliwość kalibracji i profilowania;
6. Możliwość zapisu obrazów cyfrowych
w.formacie TIFF;
7. Skaner płaski lub skaner do filmów typu 135
i.typu 120 (nie skanuje odbitek).

Aparat cyfrowy:
1. Manualna kontrola ekspozycji,
światłoczułości ISO i wartości przysłony;
2. Możliwość kalibracji balansu bieli;
3. Matryca w standardzie przynajmniej APS-C
o.rozdzielczości minimum 10 Mpx;
4. Obiektyw stałoogniskowy o odległości
ogniskowej 100 mm, lub obiektyw
zmiennoogniskowy o odległościach
ogniskowych 50-100 mm;
5. Możliwość zapisu obrazów cyfrowych
w.formacie RAW.

Co jeszcze będzie potrzebne?
Dodatkowe akcesoria ułatwiające samodzielną
digitalizację rodzinnego archiwum fotograficznego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilny statyw fotograficzny – kolumnowy, bądź przykręcany do blatu stołu;
Dwa źródła światła na oddzielnych i stabilnych statywach, np. lampy LED;
Blendy i dyfuzje, np. astralon lub kalki techniczne, rozpraszające i rozmiękczające światło padające
Światłomierz do kontroli równomierności oświetlenia fotografowanego obszaru;
Karta szarości, lub wzornik bieli do kalibracji balansu bieli;
Poziomica montowana do „gorącej stopki” aparatu cyfrowego;
Podświetlarka do materiałów transparentnych;
Karta szarości do kalibracji balansu bieli;
Poziomica montowana do „gorącej stopki” aparatu cyfrowego;
Szybka ze szkła Optiwhite, którą wypłaszczone zostaną obiekty fotograficzne (jeżeli nie istnieje ryzyko uszkodzenia);
Gumowa gruszka do minimalizacji opadu kurzu i mikrodrobin na fotografie i powierzchnię roboczą;
Przezroczyste patyczki do przytrzymywania rozwartych stron albumów fotograficznych;
Ściereczka antystatyczna;
Szczotka do tkanin pylących;
Ciemna tkanina, np. czarny aksamit, lub czarny plusz typu midnight, jako tło dla obiektów nieprzezroczystych.

Parametry techniczne kopii cyfrowych

• Dobór parametrów technicznych obrazów cyfrowych zależy przede wszystkim od
celów w jakich będą one wykorzystywane. Z jednej strony wyższe parametry, przede
wszystkim wyższa rozdzielczość obrazów cyfrowych, rzutują na szerszy zakres
późniejszych zastosowań skanów, jednak z drugiej – oznaczają większy rozmiar
pojedynczego pliku, który należy uwzględnić pod kątem możliwości przechowywania;
• Rozdzielczość obrazu cyfrowego przynajmniej 3800-4000 pikseli na krótszej krawędzi;
• Głębia koloru 8-bit (24-bit), lecz lepsza jakość osiągana przy głębi koloru 16-bit (48-bit);
• Zapis cyfrowy w formacie TIFF (dla skanera) i RAW (dla aparatu cyfrowego).

Kilka praktycznych porad
Digitalizacja archiwum rodzinnego przy użyciu skanera
1. Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi urządzenia.
2. Przetrzyj szybę skanera lub przedmuchaj gumową gruszką;
3. Jeżeli skanujesz negatywy pocięte na paski, to umieść je
w.holderach fabrycznie w dołączonych do skanera. Jeżeli
skanujesz odbitki, połóż je na szybie i wsuń białą tackę w we
wskazane w instrukcji miejsce na górnej pokrywie;
4. Wybierz parametry skanowania w głównym interfejsie
programu sterującego. Jeżeli nie wiesz jaką wybrać
rozdzielczość, wybierz najwyższą oferowaną przez urządzenie
bez interpolacji. Pamiętaj o zapisie obrazu cyfrowego
w.formacie TIFF;
5. Negatywy skanuj jako negatywy w kolorze i 16-bit (48-bit)
głębi koloru. Odbitki monochromatyczne skanuj w skali
szarości z pustą ramką wokół krawędzi. Zeskanuj również
odwrocia fotografii (w kolorze i 8-bit/24-bit głębi koloru), jeśli
zawierają dodatkowe informacje.
Źródło obrazu:
https://archiwarodzinne.gov.pl/upload/thumb/2019/09/holder2_auto_1400x800.jpg

Kilka praktycznych porad
Digitalizacja rodzinnego archiwum przy użyciu aparatu cyfrowego
1. Zamontuj aparat na statywie. Sprawdź czy obiektyw
jest możliwie idealnie prostopadły do fotografowanej
powierzchni roboczej;
2. Ustaw źródła światła z odpowiednimi blendami po
obu stronach fotografowanego obszaru i zaciemnij
pokój. Sprawdź równomierność oświetlenia
powierzchni roboczej przy użyciu światłomierza –
pomiar wykonaj dla każdego rogu i środka
powierzchni roboczej;
3. Ustaw światłoczułość ISO aparatu na natywną,
przeważnie ISO 100, następnie wartość przysłony na
5.6 – 8, a na koniec czas ekspozycji przy użyciu
wzornika bieli. Na bieżąco kontroluj ostrość obrazu.
4. Przybliż obiektyw do obiektu tak, aby wypełnił
przynajmniej 70% kadru.
Źródło obrazów:
https://archiwarodzinne.gov.pl/domowearchiwum/dokumenty/digitalizacja

Kilka praktycznych porad
Digitalizacja rodzinnego archiwum przy użyciu aparatu cyfrowego
5. Przy fotografii cyfrowej zawsze wybieraj najwyższą
rozdzielczość oferowaną przez urządzenie;
6. Pamiętaj o kalibracji balansu bieli przed
rozpoczęciem pracy;
7. W celu minimalizacji drgań wyzwalaj migawkę za
pomocą wężyka spustowego;
8. Jeżeli fotografujesz negatywy, to użyj podświetlarki;
9. Rozwiń rolkę negatywu na podświetlarcę i delikatnie
połóż na fotografowanych klatkach białą szybkę typu
Optiwhite;
10. Na rynku dostępne są również specjalne uchwyty na
paski negatywów lub slajdów typu 135, montowane
bezpośrednio na obiektyw. Fotografuj klatki w tym
holderze bądź przy odpowiedniej lampie, bądź przy
świetle dziennym na równomiernie białym tle.
Źródło obrazów:
https://archiwarodzinne.gov.pl/domowearchiwum/fotografie/digitalizacja

Kilka praktycznych porad
Digitalizacja rodzinnego archiwum przy użyciu aparatu cyfrowego
11. Jeżeli fotografujesz albumy rodzinne,
w.szczególności obiekty duże i ciasno szyte pamiętaj
o bezpiecznym kącie rozwarcia utrzymywanym przy
użyciu klinów z kartonu lub gąbki. Poproś o pomoc
drugą osobę, która przytrzyma fotografowane strony
w bezpiecznym rozwarciu przezroczystymi
patyczkami;
12. Skieruj obiektyw aparatu w stronę fotografowanej
w.rozwarciu strony pod możliwie najbardziej
prostopadłym kątem bez demontażu aparatu ze
statywu. Przy pracy na bieżąco kontroluj ostrość
obrazu;
13. Użyj ciemnej tkaniny, np. czarnego aksamitu jako tła
dla fotografowanego obiektu, które podniesie
estetykę wykonanego obrazu cyfrowego;
14. Luźne odbitki pozytywowe również fotografuj na
ciemnym tle.
Źródło obrazów:
https://archiwarodzinne.gov.pl/domowearchiwum/fotografie/digitalizacja

Kilka praktycznych porad
Obróbka graficzna uzyskanych kopii cyfrowych
1.
2.
3.

4.

5.

Obróbkę graficzną plików wykonuj zawsze w programie
obsługującym 16-bit (48-bit) głębię koloru;
Do obróbki plików RAW wykorzystuj dedykowane
programy, a po zakończonej pracy wyeksportuj obrazy do
formatu TIFF;
Monochromatyczne negatywy zeskanowane jako
negatywy w 16-bit (48-bit) kolorze konwertuj do skali
szarości w programie graficznym, a następnie odwracaj
do czytelnej postaci pozytywu;
Najlepszym formatem do zapisu cyfrowego obrazów na
potrzeby długoterminowego przechowywania jest TIFF,
względnie RAW. Format JPEG służy przede wszystkim do
publikacji obrazów cyfrowych w internecie;
Zakres obróbki graficznej plików zależy przede wszystkim
od celów dalszego ich użycia – dobrze, jednak zachować
jeden surowy obraz, który będzie poddany innej obróbce
w innym celu.

Kilka praktycznych porad
Nazewnictwo uzyskanych obrazów cyfrowych
1. Przyjęty system nazewnictwa plików powinien odzwierciedlać oryginalną numerację
materiałów fotograficznych w rodzinnym archiwum, bądź numerację naniesioną
w.trakcie inwentaryzacji naszego archiwum;
2. Uzyskane obrazy cyfrowe grupujmy w katalogi ułatwiające lokalizację poszczególnych
obiektów cyfrowych na komputerze lub przenośnym nośniku pamięci;
3. Równocześnie warto prowadzić przynajmniej prosty rejestr rodzinnych fotografii,
przykładowo w formie arkusza kalkulacyjnego, w którym do każdej fotografii
przyporządkowany zostanie krótki opis ułatwiający identyfikację różnych,
rozpoznawalnych szczegółów.

Dziękuję za uwagę.
Mateusz Bolesta
Oddział Digitalizacji
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
T: +48 22 572 16 35
M: mateusz.bolesta@nac.gov.pl

