Uwagi i wskazówki dotyczące
procesu wyboru osób, o których zespół
zadaniowy będzie zbierał informacje
Poradnik dla zespołów zadaniowych powołanych w ramach projektu
„5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce
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W tej fazie działań projektowych ustalamy listy osób podpisanych pod „Polską
Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”, których losy
spróbujemy

następnie

zbadać.

Istnieje

już

zespół,

ukonstytuowany

w poprzednim kroku (scenariusz „Zaczynamy przygodę z Deklaracją. Tworzymy
zespół zadaniowy”), a jego członkowie zostali wstępnie zapoznani z projektem
i bazą portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie”. Teraz ma miejsce proces
decyzyjny, który z pewnością nieco potrwa.
Na wstępie zespół w określony przez siebie sposób poszukuje na portalu kart
z podpisami osób, co do których istnieją szanse, że uda się o nich odnaleźć
biograficzne informacje w dostępnych w sieci bazach danych, w różnych
lokalnych archiwach i/lub uzyskać bezpośrednio od ich potomków lub innych osób
żyjących w okolicy. Następnie członkowie zespołu wybierają osoby, których losy
będą badać. Liczba wybranych osób powinna być adekwatna do czasu realizacji
projektu i czasu, którym dysponują członkowie zespołu w celu podejmowania
działań poszukiwawczych, zatem prawdopodobne jest, że będzie to kilkakilkanaście postaci.
Po wyborze zakresu badań zespół ustala, jakie zasoby (umiejętności, narzędzia,
urządzenia,

sojusznicy

wewnątrzgrupowe

itp.)

ustalenia

będą

mu

dotyczące

potrzebne.

Niezbędne

harmonogramu

są

działań,

także

sposobu

kontaktowania i komunikowania się, podziału ról i odpowiedzialności itp.
Zadaniem osoby prowadzącej projekt z ramienia biblioteki jest w tej fazie
uważne podążanie za działaniami i potrzebami zespołu. Wskazane jest, by
w miarę potrzeb: uczestniczyła ona w ustalaniu harmonogramu i zasobów

niezbędnych do dalszej pracy badawczej, weryfikowała te ustalenia, odnosząc je
do posiadanych przez bibliotekę środków, określała kierunki działań w celu
pozyskiwania zasobów nie będących w posiadaniu biblioteki, wspierała zespół
w jego działaniu, zwłaszcza w przypadku napotykania na bariery.

Prezentacja efektów poszukiwania w bazie portalu
Członkowie zespołu zadaniowego prezentują i porządkują już znalezione w bazie
portalu

materiały,

które

mogą

być

podstawą

do

realizowania

projektu.

Przedstawiając pozyskane dane omawiają je w kontekście założeń projektu,
szacują czasochłonność ewentualnych poszukiwań.
W tej fazie działań zespołu przydatne mogą okazać się takie materiały jak:


Prezentacja: „Jak korzystać z portalu: Nieskończenie Niepodległa –
Ludzie”.



„Genealogia – krótki poradnik dla niewtajemniczonych”.



„Podstawowe informacje o systemie szkolnym w II RP w 1926 r.”



„Imiona

popularne

w

1926

r.

–

zestawienie

imion

występujących

w podpisach”.

Do zapisania znalezionych w portalu podpisów członkowie zespołu zadaniowego
wykorzystują utworzony w programie Excel „Arkusz pomocniczy do spisywania
nazwisk

ze

stron

Deklaracji”,

omawiany

już

na

poprzednim

spotkaniu:

(http://www.polska1926.pl/blog/29).
Nawet jeśli podpisy te są już odczytane i ich lista znajduje się na danej stronie,
arkusz ten przyda się do uporządkowanego wykonywania kolejnych kroków
badawczych: ustalania daty urodzin i śmierci danej osoby, miejsca jej śmierci
i innych pozyskanych informacji oraz materiałów. Z tego powodu zalecamy
przepisanie już uprzednio odczytanych danych do odpowiednich kolumn lub
wpisywanie po kolei odczytywanych bezpośrednio z materiału źródłowego.
Wypełniony arkusz (niekoniecznie w 100%!) wraz z materiałami dodatkowymi
(pliki tekstowe

i zdjęcia),

można

adres: polska1926@karta.org.pl.

następnie

przesłać

drogą

mailową

na

Dokonanie wyboru nazwisk osób do opracowania
Przed ostatecznym wyborem osób, które będą przedmiotem dalszego badania,
warto przeprowadzić kwerendę w dostępnych w internecie bazach danych
historycznych. W tym celu członkowie grupy zadaniowej powinni się zapoznać
z materiałem pomocniczym „Szukanie śladów osób podpisanych pod Polską
Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”. Znajdą w nim
wykaz źródeł genealogicznych (baz danych historycznych), zawierający ich
tytuły, adresy internetoww oraz krótką charakterystykę, dotyczącą rodzaju
przechowywanych informacji oraz sposobu korzystania z nich. Możliwe jest
również poszukiwanie danych o wybranych autorach podpisów samodzielnie za
pomocą wyszukiwarek internetowych (np. Google).
Na tym etapie prac zespół zadaniowy powinien samodzielnie ustalić kryteria
wyboru i porozumieć się w kwestii zestawu wybranych postaci, których losy
spróbuje następnie zbadać.
Przykładowo, zespół wybiera kilkoro autorów podpisów znalezionych na liście
powstałej w 1926 r. w lokalnej szkole powszechnej, po tym, jak udało się ustalić,
że ich potomkowie żyją jeszcze w tej miejscowości. Jest zatem prawdopodobne,
że uda się z pomocą współmieszkańców pozyskać różnorodnych informacje
i materiały dotyczące losów wybranych postaci. Do tego zespół dołączył
podpisaną osobę, której potomkowie już tu nie mieszkają, ale napotkano na
pewne informacje o niej w jednej z baz danych. Celem badań jest ustalenie, co
się stało z tą osobą, odkrycie powodów, dla których wraz z rodziną opuściła daną
miejscowość i odszukanie innych osób lub źródeł, które mogłyby posiadać czy
zawierać informacje o jej losach po 1926 r.
Po ustaleniu zakresu działań członkowie zespołu określają harmonogram swoich
zespołowych aktywności kierując się ramowymi informacjami podanym przez
osobę prowadzącą projekt i/lub zawartymi w opisie projektu na stronie
biblioteki.org.
Na zakończenie zespół dokonuje wewnętrznych ustaleń dotyczących sposobu
kontaktowania

i

komunikowania

się,

podziału

ról

i

odpowiedzialności.

Przeprowadza burzę mózgów: kto i co będzie nam potrzebne (umiejętności,
narzędzia, sojusznicy itp.), konsultując następnie listę swoich potrzeb z osobą
prowadzącą projekt z ramienia biblioteki.

