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• www.familysearch.com

FamilySearch jest największą organizacją tego typu na świecie[potrzebny 
przypis]. Posiada kolekcję akt, zdjęć, nagrań, mikrofilmów z całego 
świata. Dostęp do serwisu internetowego (FamilySearch.org) jest 
bezpłatny i jest jedną z najczęściej odwiedzanych tego typu stron w 
internecie. Dodatkowo FamilySearch oferuje pomoc w 4745 centrach 
historii rodziny w ponad 70 krajach. W Polsce m.in. we Wrocławiu, 
Warszawie i Łodzi. 

• www.ancestry.com

Strona internetowa pozwalająca odkrywać historię rodziny, dzielić się nią 
i zachowywać ją. Swoim użytkownikom na całym świecie oferuje 
platformę online, która pozwala na tworzenie drzewa genealogicznego.  
Zawiera ponad 11 miliardów rekordów, 40 milionów drzew 
genealogicznych i 2 milionów płatników. Według stanu na czerwiec 2014 
r. firma zapewnia dostęp do około 16 miliardów rekordów historycznych.

• https://arolsen-archives.org/pl/

Centrum dokumentacji losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego 
oraz osób ocalałych. Z ponad 30 milionów dokumentów zgromadzonych 
w archiwum osoby prześladowane oraz ich potomkowie otrzymują z ITS 
informacje dotyczące doznanych represji; osadzenia w obozach, 
deportacji na roboty przymusowe, a także informacje zawarte w 
dokumentach powstałych po wojnie w ramach programu wsparcia ze 
strony aliantów.

• https://www.onb.ac.at/

Zdygitalizowany zbiór Austriackiej Biblioteki Narodowej, będącej 
jednocześnie główną biblioteką akademicką w kraju. Na portalu 
udostępniane są między innymi XIX wieczne i XX wieczne gazety z 
terenów Galicji, zawierające między innymi listy rekrutów. 

• http://www.archives.cz/web/digitalni_archiv/

Portal Archiwum Ziemskiego udostepniający na swojej stronie wszystkie 
akta metrykalne z terenów byłego okręgu Północnomorawskiego
(Severomoravski kraj), począwszy od najstarszych ksiąg z 2 połowy XVI 
wieku, aż do spisów z ok. 1910 roku. Obejmuje przede wszystkim kraj 
morawsko-śląski, a w tym:  Bruntál, Frýdek-Místek , Karwina, Nowy 
Jiczyn, Opawa, Ostrawa.

• http://www.kartenmeister.com/preview/databaseUwe.asp

Baza nazw miejscowości obejmuje następujące prowincje: Prusy 
Wschodnie. Prusy Zachodnie, Brandenburgie, Prowincję Poznańską oraz 
Śląsk.  Bardzo pomocne przy ustalaniu dawnych nazw miejscowosci bądź 
ich dzisiejszych odpowiedników. 
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• http://www.genmetrika.eu/

to jest litewska strona tworzona przez genealogów, którzy na własną rękę skanują, fotografują źródła do 
badań genealogicznych, a następnie umieszczają je na portalu. Można znaleźć tu nie tylko zdjęcia ksiąg 
metrykalnych, ale również spisy parafian i wiele źródeł do poszukiwania szlacheckich korzeni.

• http://archyvai.lt/

Litewskie Historyczne Archiwum Państwowe - strona internetowa odpowiadająca Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych. Można tu sprawdzić stan zachowania litewskich metryk oraz dowiedzieć się, 
które z nich są dostępne online. Zdigitalizoiwane materiały publikowane są na stronie www.epaveldas.lt.

• www.epaveldas.lt

Portal publikuję dokumentację przechowywaną w zasobie litewskich Archiwów Państwowych, Litewskiej 
Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa, Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie, Bibliotece 
Wróblewskiej Litewskiej Akademii. Wśród zdigitalizowanych materiałów są: kościelne rejestry narodzin, 
małżeństw i śmierci parafii z terenu historycznej Litwy.

• Jewish Records Indexing-Poland: https://jri-poland.org-

Portal internetowy stworzony w 1995 r. przez genealogów Stanleya M. Diamonda, Michaela Tobiasa i 
Stevena Zedecka. Jest to największa i stale rosnąca internetowa baza danych o żydowskich aktach 
metrykalnych z byłych i obecnych terenów Polski. Publikowane są tu też dygitalizowane akty 
metrykalne pochodzące z zasobu polskich archiwów państwowych.

• Genealogy Indexer: https://genealogyindexer.org/

Darmowa wyszukiwarka internetowa utworzona w sierpniu 2008 r. przez genealoga Logana Kleinwaksa. 
Pozwala na imienne wyszukiwanie informacji w zasobach wielu bibliotek cyfrowych z całego świata ale 
dotyczących przede wszystkim ludzi mieszkających na terenie Europy Środkowo- Wschodniej. Najczęściej 
informacje te pochodzą z książek adresowych i telefonicznych, prasy, list poborowych, dokumentacji 
szkolnej.

• Find a grave https://www.findagrave.com/

Największa na świecie kolekcja informacji z inskrypcji nagrobnych tworzona od 1995 roku. Obecnie w 
swoim zasobie posiada 180 milionów inskrypcji pochodzących z 504 981 cmentarzy z 244 krajów świata.
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Dziękujemy za uwagę!
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