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Drodzy Przyjaciele Archiwum Państwowego w Opolu!
Poszukiwania materiałów archiwalnych przypominają nieraz błądzenie po labiryncie korytarzy utworzonych z regałów, na
których ustawiono w zwartych szeregach pudła i teczki zamykające w sobie pilnie strzeżone i dostępne jedynie dla wtajemniczonych informacje. To właśnie wiedza o przeszłości stanowi
skarb każdego z archiwów. Jego zdobycie obarczone jest jednak
ryzykiem zatracenia się w nieznanej przestrzeni, utraty poczucia
czasu i w konsekwencji zniechęcenia związanego z doznaniem
porażki w dążeniu do osiągnięcia upragnionego celu. Dlatego
tak ważne jest, aby na drodze tych poszukiwań znalazł się ktoś,
kto posłuży pomocą w dotarciu do interesujących informacji.
Ktoś, kto niczym znana z greckiej mitologii Ariadna, poda nić pozwalającą odważnie zapuszczać się w najodleglejsze zakamarki
archiwalnych labiryntów w nadziei na łatwe odnalezienie drogi
powrotnej z pożądanym trofeum. Nie bez powodu sięgnęliśmy
zatem po postać córki króla Krety Minosa oraz jej atrybut w postaci kłębka barwnej nici. To właśnie twarz Ariadny oraz wyobrażenie labiryntu rozpoznać można na awersie i rewersie monety
(stater o wadze ok. 11g), wybitej w Knossos pomiędzy 320 a 300
rokiem przed Chrystusem, co zapewne zwróci uwagę użytkowników w graficznym projekcie opracowania. Nawiązują do niego

również wizerunki Archiwistek, odpowiedzialnych za prowadzenie współczesnych śmiałków, odważnie wkraczających w gąszcz
nieznanych ścieżek. Dzięki temu postać mitycznej Ariadny oraz
jej nić towarzyszyć będą każdemu, kto skorzysta z informatora
o zasobie Archiwum Państwowego w Opolu dostępnego w formie
elektronicznej. Dodajmy, że opracowanie stanowi kolejny tom
serii Opera Extraordinaria, wydawanej przez opolską placówkę
archiwalną, przy czym wersja elektroniczna jest też pierwszym
numerem naszej serii przygotowanym do użytku korzystających
z Internetu, stąd jej poszerzona nazwa: Opera Extraordinaria Interretialis opatrzona jest kolejnym numerem serii podstawowej,
uzupełnionym podanym w nawiasie dodatkowym oznaczeniem.
Mam nadzieję, że korzystanie z tego opracowania przyniesie
dużo satysfakcji przede wszystkim ze względu na łatwość dotarcia do pożądanych informacji. Życzę zatem wszystkim użytkownikom zainteresowanym naszym bogatym zbiorem archiwaliów
owocnych poszukiwań oraz ciekawych odkryć, które pozwolą na
głębsze poznanie dziejów naszego regionu.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu
Mirosław Lenart

Założenia oraz podstawowe zasady korzystania z informatora elektronicznego
Zaletą elektronicznego przewodnika jest z pewnością szybkość dotarcia do informacji na temat poszukiwanych zespołów
archiwalnych, a aktywne linki pozwalają na natychmiastowy
wgląd w ich elektroniczne inwentarze robocze. Przygotowana
pierwsza część Informatora o zasobie Archiwum Państwowego
w Opolu kierowana jest głównie do tych użytkowników zasobu,
którzy po raz pierwszy zetkną się z instytucją, jaką jest archiwum, oraz materiałami przez nią przechowywanymi. Ma służyć
pomocą korzystającym, aby dotarli jak najszybciej do poszukiwanych informacji. W informatorze umieszczono zarówno dane
zespołów opracowanych, posiadających pomoce archiwalne
w postaci inwentarza książkowego, jak i zespołów nieopracowanych, zewidencjonowanych za pomocą Zintegrowanego Syste-

mu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Każdy z wyszczególnionych
zespołów zaopatrzony jest w podstawowe dane, niezbędne do
wyszukania informacji. Są nimi: numer i nazwa zespołu, daty
skrajne wytworzonych materiałów archiwalnych, w przypadku
zespołów opracowanych – zawartość, rozmiar poszczególnych
zespołów, pomoce ewidencyjne oraz stan zmikrofilmowania
i digitalizacji. Aby ułatwić dostęp do elektronicznych inwentarzy roboczych zespołów, przy ich numerach umieszczono linki
do bazy danych „szukajwarchiwach.pl”. Dodatkowo, przy opisie
wybranych zespołów odnotowaliśmy ciekawostki znajdujące
się w aktach. Licząc na to, że wzbudzą zainteresowanie, zostały
udostępnione jako towarzyszące tekstom ilustracje.
Życzymy udanej wizyty w archiwum

W imieniu Zespołu opracowującego informator
Sławomir Marchel, Aleksandra Starczewska-Wojnar, Barbara Sypko
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