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I. Dodawanie nowego biogramu. 

1) Możliwość tworzenia nowego biogramu posiadają: 

a) członkowie rodziny poległego; 

b) członkowie Redakcji Portalu; 

c) wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Portalu po uprzednim kontakcie z Redakcją (e-mail: 
kontakt@bohaterowie1939.pl) w celu weryfikacji podstaw źródłowych; 

2) Osoba wprowadzająca nowy biogram zobowiązana jest do wcześniejszego sprawdzenia, czy poległy nie figuruje już 
w bazie danych Portalu. 

3) Osoba wprowadzająca nowy biogram zobowiązana jest do udokumentowania wszystkich wprowadzanych danych 
odpowiednim źródłem, do którego ma bezpośredni dostęp. 

4) Redakcja Portalu może odmówić akceptacji wprowadzonego biogramu w przypadku niespełnienia jednego  
z powyższych warunków. 

 

II. Modyfikacja istniejącego biogramu. 

1) Możliwość modyfikacji istniejącego biogramu poległego posiadają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Portalu –  
w przypadku modyfikacji większej liczby biogramów zalecany jest kontakt z Redakcją 
(kontakt@bohaterowie1939.pl) w celu weryfikacji podstaw źródłowych i ustalenia harmonogramu. 

2) Osoba modyfikująca biogram zobowiązana jest do udokumentowania wszystkich wprowadzanych danych 
odpowiednim źródłem, do którego ma bezpośredni dostęp. 

3) Podczas jednorazowej sesji modyfikacji biogramu można wykorzystać dane tylko z jednego źródła. 

5) Redakcja Portalu może odmówić akceptacji wprowadzonego biogramu w przypadku niespełnienia jednego  
z powyższych warunków. 

 

III. Źródła. 

1) Elementem niezbędnym do akceptacji biogramu jest podanie w polu „Źródła” (w niektórych przypadkach również  
w oknie przypisu) dokładnego zapisu bibliograficznego wykorzystanego źródła. 

2) Do właściwego udokumentowania nowych biogramów niezbędne są: 

a) źródła archiwalne (rękopisy i maszynopisy, w tym dokumenty z archiwów rodzinnych) lub źródła drukowane. 

3) Przy dokumentowaniu modyfikacji istniejących biogramów dopuszcza się: 

a) źródła archiwalne i drukowane; 

b) wspomnienia i relacje; 

c) tradycję rodzinną; 

d) artykuły i opracowania; 

e) inne kategorie źródeł, w tym źródła internetowe – tylko pod warunkiem ich uprzedniego zgłoszenia 
(kontakt@bohaterowie1939.pl) i pozytywnej weryfikacji przez Redakcję Portalu; 

4) Niedopuszczalne jest kopiowanie biogramów lub ich elementów z innych stron internetowych o podobnym 
charakterze. 

 

IV. Inne. 

1) Po każdorazowej sesji edycji biogramu należy poczekać na e-mail zwrotny z informacją o akceptacji biogramu. 
Dopiero wówczas można dokonywać kolejnej zmiany. 

2) Informacje niepewne lub niedostatecznie udokumentowane można zamieszczać jedynie w formie komentarza  
do biogramu. 

3) We wszystkich przypadkach nieregulowanych niniejszymi zasadami należy stosować się do wskazówek Redakcji 
Portalu przesyłanych w korespondencji e-mail. 


