DOKUMENTACJA ZAPISÓW ŻYDOWSKICH
NA CAŁYM ŚWIECIE
Dokumentacja Zapisów Żydowskich (ang. DoJR) na całym
świecie Strategiczna inicjatywa Międzynarodowego
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Stowarzyszenia Żydowskich Towarzystw Genealogicznych
(ang. IAJGS), stworzy pierwsze w historii centralne źródło,

JCat

JCat, wszystkich akt stanu cywilnego i temu podobnych
zawierających istotne żydowskie dane genealogiczne.

DOKĄD ZMIERZAMY
„Wspaniały projekt!”

ZBUDOWANIE CEGŁA PO CEGLE
BIBLIOTEKI ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO

Henry Louis Gates Jr.
Znany profesor i uczony Uniwersytetu Harvardzkiego,
filmowiec laureat nagrody Emma, gospodarz i producent
filmu PBS Finding Your Roots

UKRYTE NA WIDOKU
Większość informacji o przeszłości naszych żydowskich
przodków jest ukryte na widoku. Szacuje się, że 85% zapisów
dotyczących Żydów nie zawierają w tytule słowa „żydowski”.
DoJR oświetli te ciemne zakamarki, gdzie od wieków nie dotarło
żadne światło. Ta informacja powie nam, jak wyglądało życie
naszych przodków, kim byli, co robili i jak żyli.

ZACHOWAJ ŻYDOWSKĄ HISTORIĘ
I DZIEDZICTWO

ŁĄCZENIE Z POKOLENIA NA POKOLENIE
(L'DOR V'DOR)
ROZWIJAJ HISTORIE SPOLECZNOSCI

ZBUDUJ HISTORIE RODZIN

ODTWÓRZ HISTORIE RODZIN

ZIDENTYFIKUJ OSOBY

ODKRYJ ZAPISY

Łączenie jednego pokolenia z następnym, pomoże nam
zrozumieć, kim jesteśmy i pozwoli nam pozostawić tę wiedzę
jako naszą spuściznę, żeby nasze dzieci, wnuki i prawnuki
wiedziały kim są. Te odkrycia zaczynają się od katalogowania
wszystkich możliwych źródeł i zapisów.

GLOBALNY PUNKT ODNIESIENIA

Bogate zasoby zapisów z życia naszych przodków znajdują się
w archiwach, bibliotekach, sądach, synagogach i wielu innych
instytucjach, we wsiach, miasteczkach i miastach całego świata.
Dla tych, którzy poszukują swoich przodków, JCat, zachowując
i udostępniając historię i dziedzictwo żydowskie, będzie
globalnym punktem odniesienia wszystkich zapisów, które
informują o ich życiu i umożliwiają budowanie genealogii rodziny
i obrazu społeczności.

DLACZEGO TERAZ
BO TERAZ JEST TO MOŻLIWE...
ZANIM BĘDZIE NA TO ZA PÓŹNO
TECHNOLOGIA TO UMOŻLIWIA
CYFRYZACJA: Instytucje digitalizują swoje zbiory, ułatwiając
dostęp online.

“JCat będzie miał niezmierną
wartość dla rozwoju badań nad
historią rodziny, wzmocnienia
tożsamości żydowskiej oraz

WIEDZA SPOŁECZNA: Wykorzystanie wiedzy globalnej
społeczności do tworzenia katalogu.
AUTOMATYZACJA: Postępy w wykorzystaniu sztucznej
inteligencji i technologii uczenia się maszyn do przetwarzania

zachowania historii i dziedzictwa
żydowskiego, między innymi,
pamięci o ofiarach Zagłady”.
Dr. Alexander Avram

Dyrektor Hali Nazwisk I Centralnej Bazy Danych Ofiar

dokumentów obniżają koszty i czas tworzenia katalogu.

JAK DŁUGO DRZWI POZOSTANĄ OTWARTE
OTWARTY DOSTĘP: Wahania i różnice w administracji i
polityce instytucji archiwalnych zmuszają do wejścia w akcję
już teraz, zanim drzwi ponownie się zamkną.

Zagłady, Yad Vashem

CZAS jest naszym wrogiem
KRUCHOŚĆ MATERIAŁÓW: Z biegiem czasu dokumenty
ulegają stopniowemu pogarszaniu i niszczeniu (ludzie,
pleśń, owady, powodzie i pożary).

Wolontariusze digitalizują delikatne strony z XIX wieku.

W LICZBACH...
52
ODKRYĆ

552 zbiory, 686 000 stron, jak dotąd
nieznanych, odkryte przez 2 archiwistów (w
Mikołajewie na Ukrainie i w Kielcach w
Polsce) w okresie 4-ech tygodni umożliwiło

1.9M
ZBIORÓW

dostęp do danych dotyczących 116 000
żydowskich przodków.
W samym Mikołajewie spodziewamy się
znaleźć 80 dodatkowych zbiorów.

PRENUMERATA AKTUALNOSCI PROJEKTU:

https://bit.ly/DoJRSubscribe

EMAIL:

1 893 000 zbiorów w katalogu FamilySearch.
8 500 zbiorów jest wynikiem wyszukiwania słowa
kluczowego „Żydowska” w katalogu FamilySearch.
85 400 bibliotek / archiwów w WorldCat / OCLC.
60 mln stron dokumentacji w Centralnym
Archiwum Historii Narodu Żydowskiego w
Jerozolimie.
A ile jest tych, o których nam nic nie wiadomo?

JCatCommunity@DoJRWW.org

