
 
 
 

Digitalizacja zbiorów Zofii i Henryka Paryskich 
 

Wieloletnia praca Zofii i Henryka Paryskich zaowocowała stworzeniem 

unikatowego w skali światowej zbioru poświęconego Tatrom. Znajdują się w nim 

książki, dokumenty, prace badawcze, pocztówki, a także dokumenty osobiste. 

 

Zbiory te, według woli pani Zofii Paryskiej, przekazane zostały Fundacji, która 

sprawuje nad nimi opiekę. Fundacja we współpracy z Tatrzańskim Parkiem 

Narodowym udostępnia zbiory, które przechowywane są w siedzibie TPN w 

Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej. Jednym z zadań Fundacji jest również wydanie 

materiałów nieopublikowanych dotychczas materiałów: Słownika gwary 

podhalańskiej, Słownika nazw geograficzno – historycznych Podhala, Historii 

poznania Andów i Bibliografia Tatrzańskiej. 

 

Do najważniejszych prac wydanych przez małżeństwo Paryskich należy przede 

wszystkim Wielka encyklopedia tatrzańska, a także dwudziestopięciotomowy 

przewodnik Tatry Wysokie, którego autorem jest Witold Henryk Paryski. 

 

Ze względu na duże zainteresowanie pracowników naukowych, studentów, oraz 

wszystkich tych, którzy chcieli zgłębić swoją wiedzę korzystając ze zbiorów państwa 

Paryskich, Fundacja zdecydowała się na ich digitalizację. Proces ten pomoże w 

zabezpieczeniu zbiorów przed ich niszczeniem, pozwoli na ich uporządkowanie, a 

przede wszystkim umożliwi bezpłatny dostęp do wszystkich dokumentów poprzez 

Internet. 

 

Fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu do Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, a otrzymane środki przeznaczyła właśnie na proces 

digitalizacji. Porządkowanie materiałów rozpoczęło się w Tatrzańskim Parku 

Narodowym, następnie, po zapakowaniu ich do specjalnych teczek, wybrane 

materiały zostały przewiezione do Krakowa. W Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej 

dokumenty zostały poddane procesowi skanowania i obróbki graficznej, podczas 

której stosowana jest technologia rozpoznawania druku, umożliwiająca 

wyszukiwanie tekstu w konkretnym dokumencie. Po tym etapie, sprawdzana jest 

zgodność przeprowadzonych do tej pory działań, a na końcu zbiory są na bieżąco 

udostępniane w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 

 

Już teraz wielu zainteresowanych może korzystać z tak cennego źródła informacji, 

jakim jest księgozbiór Paryskich, bez potrzeby wyjazdu do Zakopanego. Wszystkie 

do tej pory opublikowane materiały można znaleźć pod 

adresem www.mbc.malopolska.pl. Zakończenie digitalizacji przewidziano na 

grudzień 2013 roku. 

 

 

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

 


