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Od redakcji 
 

 

Ekspansja cyfrowych kolekcji dostępnych online, rozwój specjalistycznych narzędzi 

tworzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, gwałtowny rozwój cyfrowych technologii, 

skłaniają nie tylko do próby dokumentacji dokonujących się przemian, lecz także refleksji nad 

kierunkiem owych zmian. Prowokują także pytania szczegółowe, dotyczące m. in. aspektów 

prawnych cyfrowej rewolucji, roli i funkcji polskich bibliotek w tym procesie, adresata 

przedsięwzięć digitalizacyjnych, narzędzi, którymi dysponujemy w procesach digitalizacji 

zbiorów, standardów zapisu i udostępniania danych. Aktualne pozostaje także pytanie o 

miejsce problematyki bibliotek cyfrowych w programach studiów bibliotekoznawczych. Z 

tych względów podjęliśmy próbę zmierzenia się z problematyką cyfrowych kolekcji w postaci 

publikacji książkowej.  

Przedmiotem książki, którą Państwu oddajemy, nie jest jednak digitalizacja a 

biblioteki cyfrowe. Termin ten obejmuje wszelkiego typu kolekcje, zbiory dokumentów 

elektronicznych dostępnych publicznie. Ten aspekt należy szczególnie podkreślić, albowiem 

nowożytna idea biblioteki nierozerwalnie związana jest z pojęciem zbioru otwartego dla 

użytkowników, pozbawionego restrykcji w zakresie dostępu. Racja i sens funkcjonowania 

współczesnej bibliotecznej kolekcji związane są z jej dostępnością, funkcjonowaniem poza 

komercyjnymi wyznacznikami i ograniczeniami w zakresie użytkowania. Publicznie dostępny 

zbiór cyfrowy oznacza zaś dziś jedno – umieszczenie go w Internecie. Wraz z pojawieniem 

się zasobu w Internecie w oczywisty sposób poszerza się krąg jego adresatów i 

użytkowników. Wzniosła idea, która legła u podstaw tworzenia bibliotek publicznych, 

bezpłatnego dostępu do piśmiennictwa, dzięki bibliotekom cyfrowym nabiera dodatkowych 

znaczeń.  

Propozycje, które ciągle jeszcze spotkać można w polskich opracowaniach, by np. w 

bibliotece udostępniać dobrej jakości cyfrowe zbiory offline, a w Internecie wersję zubożoną 

w postaci maksymalnie skompresowanych plików niskiej jakości, które umożliwiałyby 

przejrzenie dzieła, pobieżne zorientowanie się w jego zawartości, nie wytrzymują próby 

czasu. To Internet stał się głównym forum dostępu do cyfrowych zbiorów. Nie sposób mówić 

o cyfrowych bibliotekach w oderwaniu od globalnej sieci. Te dość liczne w Polsce biblioteki, 

które digitalizują własne kolekcje, następnie archiwizują je na nośnikach i udostępniają 

prezencyjnie owe zasoby w czytelniach, tworzą jedynie zasób dokumentów wtórnych, kiedyś 



mikrofilmowych, dziś cyfrowych. W niewielkim stopniu wiąże się to z realnym poszerzaniem 

możliwości dostępu do zbioru. Działania tego typu więcej mają wspólnego z polityką 

zabezpieczania zbiorów, niewiele z ekspansją w zakresie jego udostępnienia. Celem 

tworzenia cyfrowych zbiorów winno być ich udostępnienie w Internecie. Do dyspozycji 

bibliotek pozostają specjalistyczne programy ułatwiające tworzenie, zarządzanie i 

udostępnianie cyfrowych zasobów, przykładem dLibra, której liczne już aplikacje w postaci 

regionalnych bibliotek cyfrowych dostępne są w sieci. 

Trafnie ongiś zdefiniowane, również w literaturze polskiej, różnice między biblioteką 

elektroniczną, cyfrową czy wirtualną, w konfrontacji z praktyką digitalizacyjną wydają się 

mało istotne. Mają w większym stopniu akademicki walor, ich przydatność analityczna 

wydaje się jednak wątpliwa. Rozróżnienie, wedle owych definicji, między biblioteką cyfrową 

(czyli zdigitalizowanym zasobem jednej biblioteki), a biblioteką wirtualną, która nie ma 

odpowiednika w konkretnym tradycyjnym zbiorze bibliotecznym, nie ma już większego 

znaczenia w konfrontacji z rozległym i daleko bardziej zróżnicowanym pejzażem cyfrowych 

przedsięwzięć. Praktycznie niemal wszystkie większe zbiory cyfrowe wykraczają poza proste 

odzwierciedlenie zasobu konkretnej biblioteki. Również typowe kolekcje cyfrowe 

realizowane przez biblioteki narodowe (czy ich odpowiedniki), typu Gallica Classique 

(Biblioteque Nationale w Paryżu) czy American Memory  (Library of Congress), zasilane są 

ze źródeł, zasobów również innych placówek. To oczywiste z kilku przynajmniej powodów. 

Kooperacja stanowi niezbędny warunek tworzenia spójnych i kompletnych kolekcji. Trudno 

sobie wyobrazić jakikolwiek tematyczny zasób cyfrowy dokumentów, który mógłby powstać 

na bazie zbioru jednej placówki. Z drugiej strony partykularna digitalizacja zasobów 

kolejnych placówek prowadzić musi do powielania zasobów, a więc dublowania wysiłków. 

Jaki jest sens digitalizowania tej samej książki przez kolejne biblioteki? Nie jest to jedynie 

retoryczne pytanie. Wraz z rozwojem procesów tworzenia cyfrowych zasobów bibliotecznych 

musi pojawić się kwestia koordynacji prac, nie tylko w celu określenia priorytetów w skali 

krajowej, lecz także rejestracji dotychczasowych prac, zdigitalizowanych tytułów i 

dokumentów planowanych do digitalizacji. Inaczej będziemy mieli do czynienia ze zbędnym 

dublowaniem prac. Kolejne Regionalne Biblioteki Cyfrowe z jednej strony, rozpoczynająca 

prace Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona z drugiej, wreszcie zawieszony w jakimś stopniu 

w próżni zasób Polskiej Biblioteki Internetowej (PBI) dobitnie sygnalizują ów problem. Im 

więcej bibliotek podejmuje tego typu prace niezależnie od pozostałych, im bardziej zasobne 

są cyfrowe zbiory, tym większe ryzyko powielania prac wykonanych w innych placówkach. 

W tym kontekście wydaje się sprawą pilną szybkie przejęcie zasobu PBI przez Bibliotekę 



Narodową, a co za tym idzie - wchłonięcie tej kolekcji przez Polonę, wraz z nadaniem jej 

właściwego kształtu, dokonania niezbędnych uzupełnień, zasadniczych korekt, zarówno gdy 

mowa o strukturze zbioru, jak i sposobach jego prezentacji.  

Porażka PBI spowodowana była m.in. brakiem udziału bibliotek w kolejnych etapach 

realizacji tego przedsięwzięcia. To oczywiste, że biblioteki, zwłaszcza naukowe, powinny 

uczestniczyć w programach digitalizacyjnych. Nie sposób sobie wyobrazić poważnych, 

profesjonalnych bibliotek cyfrowych, które mogłyby powstać z pominięciem tych placówek i 

ich zbiorów. Z drugiej jednak strony nie można ignorować faktu, iż największe światowe 

przedsięwzięcia w zakresie tworzenia bibliotek cyfrowych powstają z inicjatywy instytucji 

niebibliotecznych, aczkolwiek z udziałem bibliotek. Do rywalizacji wkraczają wielcy gracze, 

co stwarza szanse gwałtownego przyspieszenia procesów digitalizacji zbiorów, niesie jednak 

za sobą ryzyko częściowej przynajmniej komercjalizacji usług. I z tego też powodu tak ważny 

jest aktywny udział placówek bibliotecznych w przedsięwzięciach digitalizacyjnych, 

gwarantują one bowiem, iż cyfrowe zbiory zostaną udostępnione publicznie bez 

jakichkolwiek restrykcji i ograniczeń w dostępie. Jedynym czynnikiem ograniczającym 

dostęp winno pozostać prawo autorskie.  

Oddajemy do rąk Państwa pracę zredagowaną w Zakładzie Teorii, Historii i Metodyki 

Bibliografii Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Jest to zbiór 11 artykułów napisanych zarówno przez pracowników Zakładu, 

jak i Gości reprezentujących różne instytucje nauki i kultury w Polsce. Wszystkim jesteśmy 

wdzięczni za przyjęcie zaproszenia i za wkład intelektualny do wspólnej refleksji na temat 

bibliotek cyfrowych i cyfrowej rzeczywistości A.D. 2006. Bez ich udziału i wysiłku praca ta 

nie mogłaby powstać.  

 

 

Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke 
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Broń masowego tworzenia 
 
 

 
W pierwszych dniach grudnia 2006 r. odwiedziłem Elbląg, gdzie Biblioteka Elbląska 

inaugurowała rok kulturalny. Podczas spotkania o książkach jednak nie rozmawialiśmy, 

skupiając się na dyskusji, czy „Elbląg może stać się polskim Hollywood”? Pretekstu do takiej 

definicji debaty dostarczyła premiera filmu animowanego „Legenda o mnichu”. Dzieło 

zrealizowali młodzi elblążanie-amatorzy, z których większość nigdy nie miała do czynienia z 

produkcją filmową, a tym bardziej animacją. Dyrektor Biblioteki, Jacek Nowiński zaprosił ich 

jednak do świetnie wyposażonej bibliotecznej pracowni multimedialnej, zaprosił także 

Wojtka Wawszczyka doskonale zapowiadającego się polskiego twórcę filmów animowanych. 

Ten podczas sześciu spotkań warsztatowych przekazał wystarczającą porcję wiedzy i 

umiejętności, by powstał bardzo przyzwoity, dojrzały w swym wyrazie i starannie 

zrealizowany film. 

Rozpocząłem od elbląskiej historii, bo kryje w sobie wiele znaków już zachodzących i 

zbliżających się milowymi krokami przemian. Jak je odczytać, nie popełniając błędu 

prezentyzmu? Co wielkiego w tym, że amatorzy robią wspólnym wysiłkiem film? Wszak w 

PRL subwencjonowany przez państwo amatorski ruch filmowy kwitnął. Uzbrojeni w kamery 

na taśmę celuloidową entuzjaści realizowali filmy dokumentalne, fabularne, propagandowe, 

animowane. Swoje dzieła oglądali, oceniali i dyskutowali na licznych festiwalach. Ba, 

inspirowali twórców profesjonalnych. Wszak jedno z arcydzieł Krzysztofa Kieślowskiego, 

„Amator” powstało pod wpływem obserwacji m.in. pracy Franciszka Dzidy, założyciela 

Amatorskiego Klubu Filmowego „Klaps” w Chybiu. „Klaps” istnieje zresztą do dzisiaj, ciągle 

kierowany przez Dzidę, który nie utracił twórczego zapału – ostatnia jego produkcja to 

„Wędrowiec”, film fabularny z Piotrem Machalicą w roli głównej. 

Mimo wielu istotnych podobieństw, kontekst dzisiejszych działań twórców 

amatorskich jest zupełnie inny, inny też jest zupełnie ich wpływ na całą sferę kultury, niż 

jeszcze 10-20 lat temu. By tę zmianę zrozumieć, przeanalizować należy trzy równolegle 

rozwijające się trendy: technologiczny, społeczny i kulturowy.  

 

  



Wojna matką wszystkiego 

 

Początków nowego trendu technologicznego, jak często bywa, szukać należy w 

laboratoriach wojskowych. Wojsko podczas II wojny światowej potrzebowało olbrzymiej 

ilości mocy obliczeniowych. Obliczanie tablic artyleryjskich, służących precyzyjnemu 

celowaniu, szyfrowanie, w końcu prace nad bombą atomową wymagały niekończących się 

rachunków, które wykonywały komputery. Tyle tylko, że jeszcze podczas wojny słowo 

komputer określało funkcję pełnioną z zasady przez zmobilizowane kobiety. Uzbrojone w 

arytmometry pracowicie rachowały, przybliżając zwycięstwo aliantów.  

Jednak nawet ten wysiłek był niewystarczający, by sprostać obliczeniom potrzebnym 

do matematycznych symulacji wybuchów termojądrowych. W 1946 r. powstał więc pierwszy 

„prawdziwy” cyfrowy komputer, słynny już ENIAC, ważący wiele ton mastodont. W kilka lat 

później, gdy generałowie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Związku Sowieckim 

dostali już bomby termojądrowe, powstał kolejny problem – jak sobie radzić ze skutkami 

ewentualnej wojny termonuklearnej? Myślenie nad tym ponurym problemem zaowocowało 

wieloma fantastycznymi osiągnięciami technicznymi, miało też olbrzymi wpływ na kulturę, 

zwłaszcza popularną. 

Jak sobie wyobrazić przebieg wojny z użyciem technologii nigdy jeszcze wcześniej 

nie stosowanych? Wszak w Hiroszimie i Nagasaki użyto bomb tysiące razy słabszych, a 

zniszczenia przekroczyły granice wyobraźni. Wyobraźnię trzeba więc było wspomóc 

technologią, a jednym z ośrodków, któremu powierzono to zadanie stał się Rand Corp., 

instytut studiów strategicznych powołany przez amerykańskie lotnictwo w latach 50. XX 

stulecia. To w nim Herman Kahn rozwijał metody symulacji, które miały przedstawiać różne 

warianty rozwoju sytuacji, w zależności od tego, czy atak spowoduje śmierć 100 milionów 

Amerykanów, czy też „tylko” 50 milionów. Rozwinięta na potrzeby tych makabrycznych 

analiz metodologia i technologia symulacji uformowała nie tylko dwudziestowieczną myśl 

strategiczną, ale przeniknęła także do kultury popularnej. Nie byłoby bez niej po prostu 

dzisiejszych gier komputerowych. Nie byłoby też wielu tematów kultury popularnej. 

Japońska Godzilla czy dr Strangelove Stanleya Kubricka to tylko kilka przykładów. Myśleniu 

nad tym „co by było, gdyby” oddawał się także zatrudniony w Rand Paul Baran. W rezultacie 

jego poszukiwań powstały koncepcyjne założenia nowego, rozproszonego systemu łączności, 

który miałby przetrwać ewentualny atak nuklearny. Dziś system ten nazywamy Internetem, a 

pierwsze połączenie dwóch odległych komputerów odbyło się w 1969 r. 

Nie można także pominąć jeszcze jednego „dziecka wojny”, czyli technologii 

  



cyfryzacji. Są one m.in. pokłosiem prac kryptografów i badaczy procesów komunikacji nad 

kodowaniem i efektywnością przekazywania komunikatu na odległość w sieciach 

telekomunikacyjnych. W ich rezultacie dowiedzieliśmy się, że każdy przekaż symboliczny: 

tekst, dźwięk, obraz statyczny i ruchomy można odwzorować matematycznie. Z kolei 

zastosowanie podczas tego procesu kodu binarnego powoduje, że każdy taki komunikat może 

stać się przedmiotem komunikacji i przetwarzania w systemach elektronicznych. 

W końcu miniaturyzacja, zapoczątkowana wynalazkiem tranzystora, który zastąpił w 

układach elektronicznych drogie, duże i zawodne lampy (ENIAC był komputerem cyfrowym, 

ale lampowym, co powodowało że zużywał tyle energii elektrycznej, co małe miasteczko). 

Wszystkie koncepcyjne elementy rzeczywistości, w jakiej żyjemy dzisiaj, były dostępne już 

w latach 40. i 50. XX w. Przecież już w 1945 r. Vannevar Bush ogłosił na łamach „The 

Atlantic” esej „As We May Think”, w którym przedstawił ideę memeksu, czyli kompletnego 

systemu wiedzy stworzonego z dokumentów połączonych automatycznymi odnośnikami. 

Czym innym jest współczesna World Wide Web? 

 

Prawa postępu 

 

Pół wieku temu fundamenty przyszłości już istniały, nie układały się jednak jeszcze w 

spójną całość, nie sposób było uchwycić trendu, reguł heurystycznych, które pozwoliłyby 

spojrzeć w przyszłość. Reguły te zostały sformułowane później, w latach 60. i 70. Jedną z 

najważniejszych jest tzw. prawo Moore'a, głoszące że wydajność mikroprocesorów podwaja 

się co 18 miesięcy. Nie jest ważna dokładność matematyczna tego stwierdzenia, lecz istota 

opisywanego przezeń procesu. Otóż postęp w elektronice cyfrowej rozwija się w tempie 

wykładniczym. Oznacza to, że początkowo długo nie widać specjalnych efektów, ale w 

pewnym momencie krzywa opisująca trajektorię rozwoju gwałtownie się wygina i strzela w 

górę. Rezultat praktyczny jest taki, że współczesna kuchenka mikrofalowa w porównaniu z 

komputerem sterującym misją Apollo-11 jest superkomputerem, a wspomniani amatorzy z 

Elbląga mają dostęp w bibliotecznej pracowni do technologii, na jaką jeszcze 10 lat temu 

mogły sobie pozwolić tylko najbogatsze studia w Hollywood.  

Druga ważna reguła została sformułowana przez Boba Metcalfe'a, jednego z 

pionierów sieci komputerowych, który stwierdził, że użyteczność sieci wzrasta 

proporcjonalnie do kwadratu liczby jej węzłów. Dwa komputery pracujące oddzielnie, to po 

prostu dwa komputery. Jeśli jednak połączy się ze sobą, umożliwiają współpracę, więc 

ujawnia się synergia podnosząca wartość takiego układu ponad arytmetyczną sumę. A jaka 

  



jest wartość układu łączącego miliard ludzi? Nad tym jeszcze się zastanowimy. 

 

Zmieniające się społeczeństwo 

 

Czas na analizę trendów społecznych. Wszak technologie tak długo są bezużyteczne, 

dopóki nie zostaną uspołecznione i nie staną się częścią praktyk społecznych. Kilka więc 

tylko, najistotniejszych z kulturowego punktu widzenia wydarzeń ilustrujących społeczną 

recepcję technologicznych przemian naszkicowanych wcześniej.  

Lata 50. dla badacza kultury to przede wszystkim okres dominacji telewizji w sferze 

mediów i czas eksplozji rock'n'rolla. Apogeum rozwoju masowego społeczeństwa 

przemysłowego i rozkwit stworzonej przez to społeczeństwo kultury masowej (jeszcze nie 

używa się pojęcia kultura popularna, pierwsze opracowania dotyczące tych zjawisk trafiły do 

polszczyzny za sprawą Czesława Miłosza i paryskiego Instytutu Literackiego, który w 1959 r. 

wydał tom Kultura masowa zawierający teksty najważniejszych amerykańskich badaczy 

nowej kultury). Rock jest jedną ze sprzecznych emanacji tej kultury, łącząc w sobie elementy 

buntu rezonującego dobrze z postawami młodego pokolenia z logiką rynku i mass mediów. 

W 1955 r. japoński koncern Sony  wprowadza na rynek pierwsze radio tranzystorowe i 

dokonuje się kulturowa rewolucja. Młodzi chcący słuchać rocka, dla którego nie ma miejsca 

w tradycyjnych domach, dostają narzędzie emancypacji. „Tranzystor” staje się symbolem 

rozpoczynającego się ważnego trendu społecznego – indywidualizacji. Rok później w 

Szwecji ma miejsce mniej spektakularna premiera pierwszego telefonu komórkowego 

(ówczesne dzieło Ericssona ważyło, bagatela ponad 40 kg). 

Przez następne lata industrializm powoli dogorywał, jednocześnie zmieniały się 

aspiracje społeczne i kulturowe, indywidualizacja pogłębiała się wraz z przemianą stylów 

życia i pracy. W 1979 r. Sony  zaskoczył kolejnym produktem – tym razem powodem 

entuzjazmu stał się Walkman, przenośny odtwarzacz kaset magnetofonowych. Zasadnicza 

zmiana w stosunku do „tranzystora”. Przenośne radio każdy mógł słuchać sam, ale słuchając 

tego samego co inni. Walkman sygnalizował ważny przełom: słucham sam tego co chcę, nie 

tego co nadaje radiostacja. (Warto pamiętać, że spektakularną ilustracją siły kaset 

magnetofonowych i „amatorskiej” produkcji audio była rewolucja Chomeiniego w Iranie, 

który docierał do swoich zwolenników właśnie za pomocą szmuglowanych taśm). 

W 1984 r. koncern Apple Computer wprowadził na rynek Macintosha, pierwszy 

komputer dla ludzi, a nie dla establishmentu. Technologia wymyślona w cieniu bomby 

atomowej została symbolicznie wyrwana inżynierom i generałom, by stać się częścią kultury i 

  



służyć osobistej ekspresji. Macintosh szybko stał się ulubionym narzędziem artystów, pisarzy 

i ludzi wolnych zawodów, doskonale wpisując się swoją estetyką w potrzeby człowieka 

ponowoczesnego. 

Równo 20 lat później Apple zaskoczył po raz kolejny, pokazując iPod, odtwarzacz 

muzyczny, który domknął rewolucję zapoczątkowaną przez Walkmana. Jak wytłumaczyć 

fenomen iPoda, bezwzględnego króla na rynku odtwarzaczy cyfrowych? Apple trafił swoim 

produktem  w szczególny moment przemian społeczno-kulturowych. Socjologowie mówią 

zarówno o indywidualizacji, jak i nomadyzacji. Antropologowie dostrzegają coraz większą 

złożoność tożsamości jednostek, mówi się o tożsamości Proteuszowej, zlepionej z wielu 

elementów, refleksywnej, poddawanej nieustannej rekonstrukcji na skutek zmieniających się 

kontekstów, miejsc i potrzeb. Jak utrzymać integralność takiej tożsamości? Odwołując się do 

pamięci indywidualnego rozwoju, w którym w drugiej połowie XX w. olbrzymią rolę 

odgrywała muzyka.  

Dla wielu ludzi historia ich rozwoju i socjalizacji to historia słuchanych zespołów, 

emocji wyzwalanych przez muzykę. Co oferuje iPod? To, że można nagrać na niego kolekcję 

muzyczną całego życia. Inaczej, w tym małym pudełku można zapisać osobistą historię i 

mieć ją, jako swoisty rozrusznik pamięci, zawsze przy sobie. 

 

Rewolucja czasu wolnego 

 

I ostatni istotny aspekt trendów społecznych. Czas wolny – kategoria będąca jedną z 

najważniejszych zdobyczy XX w. Wcześniej kategoria czasu wolnego nie istniała. Kto nie 

pracował był próżniakiem lub arystokratą. Czas wolny należał się ludziom pracy, a ponieważ 

był rezultatem długiej walki świata pracy z kapitałem, od początku też podlegał ideologizacji. 

Reżimy totalitarne dbały o to, by czas wolny zużywać twórczo i efektywnie. Wspomniany 

fenomen amatorskiego ruchu filmowego był jednym z rezultatów pojawienia się w PRL czasu 

wolnego, jako jednej z ważniejszych zdobyczy socjalizmu. Franciszek Dzida, robotnik z 

cukrowni w Chybiu, czas ten poświęcał na amatorską działalność artystyczną. 

W kapitalizmie dobrobytu organizacją czasu wolnego zajmował się bardziej rynek niż 

państwo, a jedną z najważniejszych form jego wykorzystania stała się konsumpcja, zwłaszcza 

konsumpcja kultury coraz mniej masowej, a coraz bardziej popularnej. W tym świecie, 

zarówno w kapitalizmie, jak i socjalizmie istnieje jednak wyraźny podział na kulturę 

amatorską i profesjonalną. Głównym powodem tego podziału jest logistyka – by dotrzeć do 

odbiorcy masowego potrzebna jest złożona dystrybucja, ta wiąże się z olbrzymimi kosztami 

  



początkowymi, niezbędnymi by wydać książkę, zrealizować film lub muzyczny album. Na 

koszty te mogą sobie pozwolić duże organizacje medialne i producenckie. Amatorzy tworzą 

na marginesie, w swoich klubach, pokazują się na festiwalach. Jedynym sposobem wejścia w 

szerszy obieg jest zdrada statusu amatora i wejście do kulturowego establishmentu. 

Obserwatorzy i krytycy tego systemu dostrzegają, że coraz skuteczniejszym 

regulatorem sfery produkcji i konsumpcji kulturalnej, zwłaszcza po upadku komunizmu, staje 

się rynek. Ze wszystkimi zaletami i zagrożeniami, wskazanymi już w XIX stuleciu przez 

Marksa, a potem podnoszonymi przez krytyków ze Szkoły Frankfurckiej. Kultura wyradza się 

w przemysły, ulega reifikacji, a kolejna sfera stosunków międzyludzkich ulega 

urzeczowieniu. 

Uważni obserwatorzy życia społecznego, zwłaszcza amerykański socjolog Ronald 

Inglehart dostrzega jednak w latach 90. XX w. nowy trend, który nazywa postmaterializacją. 

Mieszkańcy bogatych społeczeństw Zachodu zaczęli, nie wszyscy rzecz jasna, odrzucać 

postawy czysto konsumpcyjne, przedkładając nad nie inne formy aktywności. Pamiętajmy, że 

to także świat postępującej indywidualizacji, w którym coraz większa aktywności kreacyjna 

jednostek koncentruje się na sobie, na tworzeniu, reprodukowaniu i aktualizacji tożsamości. 

Jednym z kluczowych elementów budowy tożsamości jest kultura, zarówno ta komercyjna, 

jak i tworzona poza rynkiem. Elementy tożsamości można zarówno kupić w supermarkecie 

(rynek tożsamości, który eksplodował w USA w latach 90. generuje ponad bilion dolarów 

rocznego obrotu), jak i stworzyć samodzielnie. 

 

Eksplozja 

 

Chyba wszystkie elementy układanki są już skompletowane. Można już zadać pytanie, 

czego można się spodziewać w świecie, w którym coraz bardziej zindywidualizowane 

jednostki, dysponujące wolnym czasem i aspiracjami postmaterialistycznymi dostają do rąk 

technologie, których skutki są następujące: 

1. Koszty produkcji kulturalnej maleją praktycznie do zera (to prosty skutek 

wspomnianego prawa Moore'a). 

2. Koszty dystrybucji maleją praktycznie do zera (to z kolei skutek prawa Metcalfe'a). 

To mieszanka wybuchowa, swoista broń masowego tworzenia, która musi doprowadzić do 

eksplozji zmiatającej tradycyjny pejzaż kultury, opartej na sprawdzonych wydawałoby się 

modelach produkcji, konsumpcji i dystrybucji. Wszystkie te modele, jak po wybuchu bomby 

termojądrowej, wyparowują, wyłania się nowy świat, którego zasady powoli dopiero 

  



zaczynamy odkrywać. Oto kilka konsekwencji. 

1. Cyfryzacja prowadzi zarówno do obniżenia kosztów aktywnego uczestnictwa w 

kulturze, jak i spowodowała tzw. konwergencję technologii medialnych. W efekcie 

segmenty rynku działające tradycyjnie oddzielnie, zaczynają się mieszać. Koncerny 

telekomunikacyjne zaczynają konkurować z nadawcami telewizyjnymi, a z nimi 

wszystkimi operatorzy Internetu. Wszak każdy komunikat można zamienić na ciąg zer 

i jedynek, każdy więc potencjalnie może być nadawcą i dystrybutorem. W tym też 

problem, bo na skutek masowego usieciowienia i upowszechnienia dostępu do 

Internetu, uczestniczyć w kulturze i ją produkować może dosłownie każdy. Tyle tylko, 

że istniejąca wcześniej wysoka bariera wejścia na rynek przestała istnieć. Dziś nie ma 

żadnych technicznych przeszkód, mogących powstrzymać amatora z Chybia lub 

animatorów z Elbląga przed konkurencją z Hollywood lub TVP. Nagle wszyscy 

obudzili się na tym samym, globalnym rynku kultury, w którym tradycyjne reguły 

porządkujące, wynikające choćby z różnic w zasobności finansowej, przestają istnieć. 

Wszyscy konkurują ze wszystkimi, mieszają się także „modele biznesowe” - rynkowa 

produkcja komercyjna musi w bezpośrednim starciu zmierzyć się z „pozarynkową 

produkcją społeczną” (formy te analizuje precyzyjnie Yochai Benkler w książce „The 

Wealth of Networks” opublikowanej w 2006 r.). I widać już rezultaty tego starcia: 

amerykański miesięcznik opinii „The Atlantic” ogłosił w numerze listopadowym z 

2006 r. śmierć sitcomu w USA. Oto sztandarowy produkt amerykańskiej kultury 

masowej musiał skapitulować przed masową produkcją internetową i serwisem 

YouTube, który stał się najważniejszą platformą do prezentacji tej produkcji (w Polsce 

warto wspomnieć casus Kononowicza). 

2. Jeden z uważniejszych obserwatorów nowej kultury, Chris Anderson, redaktor 

naczelny magazynu „Wired” przekonuje, że istota trwającej rewolucji wywołanej 

likwidacją tradycyjnych barier polega na ujawnieniu przed globalną publicznością 

tzw. długiego ogona kultury (polecam jego książkę „The Long Tail” opublikowaną w 

2006 r.), czyli olbrzymiej produkcji niszowej, tworzonej wcześniej na obrzeżach 

oficjalnej kultury w czasie wolnym, bez szansy wyjścia poza kluby i lokalne 

społeczności. Co ważniejsze, na skutek indywidualizacji ta olbrzymia oferta ma 

szansę znaleźć odbiorców poszukujących coraz bardziej różnorodnych treści lepiej 

rezonujących z ich skomplikowanymi, Proteuszowymi tożsamościami. 

3. Stawką istnienia i konkurencji w tym nowym środowisku produkcji i uczestnictwa w 

kulturze staje się jeden parametr, najcenniejszy zasób – uwaga konsumenta. 

  



Ograniczony czas odbiorców kultury jest jedynym zasobem, jakiego nie można 

cyfrowo zwielokrotnić. Producenci obudzili się więc w świecie tzw. „Attention 

Economy”, gospodarki uwagi. Dla konsumenta problem przedstawia się jednak 

inaczej – on chce jak najszybciej do właściwej oferty dotrzeć. Dla niego dzisiejszy 

pejzaż kultury działa zgodnie z mechanizmami „Search Economy”. Kluczem do 

zrozumienia „Search Economy” jest analiza przypadku amerykańskiej firmy Google, 

która przebojem zdobyła Internet oferując nowy, znacznie lepszy niż oferowane 

wcześniej, sposób poruszania się w gąszczu internetowej treści. Najkrócej (więcej 

można przeczytać w wydanej przez PWN w 2006 r. książce „Szukaj” autorstwa Johna 

Battelle) opracowany przez Google mechanizm przeszukiwania polega na ujawnieniu 

ukrytej w sieci inteligencji zbiorowej. Bo pytając o coś w Google, w istocie 

poszukujący zadaje pytanie innym internautom, których zbiorową opinię na temat, 

jaka odpowiedź najlepiej pasowałaby do treści pytania ekstrahuje algorytm 

wyszukiwarki. Tropem wskazanym przez Google podążają dziś inne serwisy, 

poczynając od sklepu Amazon przez serwisy aukcyjne po sieci dystrybucji muzyki w 

tzw. modelu p2p (peer-to-peer). Poszukującemu treści internaucie podpowiadają one: 

inne osoby o podobnych gustach wybrały w pierwszej kolejności to, a potem tamto. W 

istocie dziś każdy konsument staje się mimowolnie konsumentem aktywnym, 

wykonującym realną pracę. Bo wystarczy, np. w Amazon ocenić książkę, jaką się 

właśnie przeczytało, by zmienić porządek świata. Ta niepozorna czynność zmienia 

entropię całego systemu, wprowadza do niego element porządku, nadaje strukturę. 

Dzięki tym nieustającym aktom oceniania, linkowania, komentowania w pozornym 

chaosie Internetu panuje dynamiczny i subtelny porządek. To jednak zupełnie inny 

porządek, niż ten, który obowiązywał w świecie nowoczesnych instytucji opartych na 

autorytecie i tradycji. Czy jest to porządek lepszy lub gorszy? Na pewno inny. 

4. Henry Jenkins, amerykański antropolog i medioznawca z MIT, przekonuje w książce 

„Kultura konwergencji” (WAiP, 2006 r.), że jednym ze skutków opisywanych 

wcześniej przemian jest konwergencja kultury. Konkurencja wszystkich form 

produkcji i partycypacji prowadzi do powstania dziwnego konglomeratu nowych form 

kulturowych. Z jednej strony ciągle jest miejsce dla wielkich produkcji telewizyjnych 

i kinowych, jeśli tylko potrafią one dotrzeć do pokładów emocji współczesnego 

człowieka. Szybko jednak produkcje te poddawane są aktywnej konsumpcji w sieci, 

gdzie powstają zarówno amatorskie przeróbki, jaki i całe kolonie aktywnych fanów 

próbujących np. odgadnąć kolejne pomysły producentów serialu „Zagubieni”. W ten 

  



sposób elementy kultury popularnej z Japonii wprowadzane są do USA i odwrotnie, 

dawne teorii kulturowej hegemonii Hollywood tracą sens, zamiast transmisji 

jednokierunkowej coraz silniej ujawnia się transmisja wielokierunkowa. Jenkins 

nazywa ją popkosmopolityzmem. 

Przedstawiony powyżej pejzaż przemian naszkicowany jest bardzo grubą kreską. 

Niemniej jednak pozwala na powrót do otwierającego tekst pytania: czy Elbląg może stać się 

polskim Hollywood? Z wielu względów tak. Bo wszyscy, zarówno ludzie Hollywood, jak i 

animatorzy z Elbląga walczą o to samo – uwagę odbiorców i teoretycznie przynajmniej, 

każdy ma podobną szansę dotarcia do ich świadomości. Ważniejszy jednak jest chyba 

przykład Biblioteki Elbląskiej i jej dyrektora, który dostrzegł, że świat się zmienił. Inspirując 

młodych amatorów, otwierając przed nimi możliwości techniczne i merytoryczne oraz 

decydując się na postawienie pytania o Hollywood Jacek Nowiński pokazał, że wie, jakie jest 

miejsce w tym nowym świecie instytucji tak tradycyjnej, jak biblioteka.  
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Biblioteka cyfrowa w środowisku wirtualnym 
Nowe wyzwanie dla katalogów bibliotek w erze  

dokumentów elektronicznych 

 
Utrwalanie, a potem gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji od wieków 

stymulowane było postępem technologicznym. Wyznaczał on coraz to nowe kamienie milowe 

w działalności bibliotek. W XX i XXI w. biblioteki są miejscem implementacji technologii 

komputerowych. Byliśmy już świadkami automatyzacji katalogów bibliotecznych, potem 

automatyzacji całego procesu obiegu dokumentów w bibliotece oraz włączenia się bibliotek 

do sieci komputerowych, a teraz wkracza do bibliotek digitalizacja.  

Z dostępnej obecnie polskiej literatury fachowej na ten temat i z „oglądu sieciowego” 

można się zorientować, że wiele polskich bibliotek realizuje już różne projekty w tym 

zakresie. Autorzy informują o swoich działaniach, o stosowanych technologiach, o 

trudnościach.1

Wśród zbiorów poddawanych digitalizacji różni autorzy wymieniają różne kryteria ich 

selekcji. Są to najczęściej: zabytki piśmiennictwa, literatura naukowa, dokumenty o wysokich 

walorach kulturowych (np. kanon literatury pięknej), kartkowe katalogi bibliotek, zbiory 

wymagające konserwacji (gazety i czasopisma), zbiory częstego wykorzystania (skrypty, 

podręczniki), zbiory regionalne,  itp. 

Spośród zasadniczych problemów na plan pierwszy wysuwają się: wysokie koszty 

digitalizacji, trudne decyzje dotyczące typowania materiałów, nieujednolicone standardy 

techniczne i standardy metadanych, dublowanie pracy, problemy z prawem autorskim, a także 

brak uzgodnień co do dróg dostępu do tych bibliotek cyfrowych i ich zasobów. 

Digitalizacja dokumentów w obecnej postaci w Polsce sprowadza się najczęściej do 

różnych form skanowania dokumentów tradycyjnych, tak, że późniejszy użytkownik może na  
                                                           
1 Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. „Dygitalizacja zbiorów 
bibliotecznych”. Warszawa 3-4 czerwca 2005. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006, 120 s. (Propozycje i 
Materiały 65); A. Trembowiecki:Digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Teoria i praktyka. Warszawa: 
Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006, 137 s.; Digitalizacja 

  



obrazku zobaczyć po prostu jego poszczególne elementy (np. okładkę, stronę tytułową, 

kolejne strony, karty, itp.) lecz - co najważniejsze – może zapoznać się z pełną zawartością 

treściową danego dokumentu. Najczęściej skanuje się dokumenty tradycyjne, często cenne, a 

każdy zdigitalizowany dokument jest zwykle odpowiednikiem dokumentu, który istnieje lub 

istniał (został zastąpiony przez dokument zdigitalizowany) w konkretnej bibliotece (jako 

instytucji). Różnica między nimi polega na tym, że dokument tradycyjny stoi na półce w 

bibliotece, a jego zdigitalizowany odpowiednik posadowiony jest na serwerze jako tzw. 

„obiekt sieciowy” i dostępny w trybie online.   

Różne programy (np. Unii Europejskiej), w ramach których biblioteki uzyskały środki 

finansowe na zakup odpowiedniego sprzętu i organizację pracowni digitalizacji dokumentów, 

niewątpliwie przyczyniły się do zapoczątkowania procesu digitalizacji zbiorów w Polsce, ale 

zapewne nie chodzi tu o to, aby działania te na tym się zakończyły. Myśl, jaka niewątpliwie 

przyświeca sponsorom – to zachęcenie bibliotek nie tylko do podjęcia tego procesu, ale i do 

jego kontynuowania, a więc stopniowego rozbudowywania zasobów cyfrowych poprzez 

sukcesywną „migrację” do sieci.   

Tak więc, oprócz zeskanowanych dokumentów tradycyjnych, do bibliotek cyfrowych 

będzie zapewne wkrótce wprowadzana zawartość coraz to innych typów dokumentów, np. 

dokumentów przechowywanych w bibliotekach już tylko na zewnętrznych nośnikach 

cyfrowych (np. na CD-ROM-ach), znajdujących się też w bibliotekach na nośnikach 

zewnętrznych dokumentów multimedialnych (np. z animacją i dźwiękiem), a wreszcie 

wprowadzane będą dokumenty, które nigdy w tych bibliotekach (jako instytucjach) nie 

istniały, lecz umieszczone w sieci i uznane za istotne „obiekty” dla tej konkretnej biblioteki 

cyfrowej – również zostaną do niej wprowadzone. Już dziś za takie „obiekty” istotne dla 

danej biblioteki można uznać np. publiczne lub komercyjne systemy zawierające pełne teksty 

czasopism drukowanych i/lub elektronicznych w postaci cyfrowej, udostępniane jednak 

często jako wydzielone bazy na stronach domowych bibliotek. 

W bibliotece cyfrowej coraz częściej zaczną zatem znajdować swoje miejsce 

dokumenty „żyjące” tylko w sieci, których w ogóle w wersji tradycyjnej, a nawet na 

elektronicznych nośnikach zewnętrznych w danej bibliotece nigdy nie było. W ten sposób 

powoli zacznie się zacierać granica między zbiorami gromadzonymi w tradycyjnej bibliotece 

(w postaci instytucji), a udostępnianymi przez nią zasobami sieciowymi. Jednak użytkownik 

korzystający z takiej biblioteki powinien mieć do dyspozycji jeden katalog, w którym 

                                                                                                                                                                                     
– kierunki działań Europy i Polski. [online] „Biuletyn EBIB” 2006 nr 4 (74). Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2006/74/index.php  [15.11.2006] 

  



znalazłyby się informacje o wszystkich rodzajach dokumentów na interesujący go temat, 

oferowanych przez tę bibliotekę. Różnica między poszukiwaniami w tak ukształtowanym 

katalogu a poszukiwaniami w „ogólnej” zawartości Internetu polega na tym, że w tym 

pierwszym przypadku wartość dodaną może stanowić racjonalna polityka gromadzenia.    

W polskiej rzeczywistości biblioteki cyfrowe dostępne są najczęściej ze stron 

domowych macierzystych bibliotek w postaci wydzielonych baz udostępnianych w trybie 

online,  zaopatrzonych w odrębne katalogi, które sporządzone są często w innej konwencji niż 

katalog główny danej biblioteki. W zautomatyzowanych katalogach głównych polskich 

bibliotek najczęściej stosuje się opisy wg ISBD2 w formacie MARC 213, które odnoszą się do 

dokumentów istniejących fizycznie i gromadzonych w bibliotece. Natomiast, w katalogach 

bibliotek cyfrowych „obiekty sieciowe” ulokowane w postaci cyfrowej na serwerach i 

udostępniane przez daną bibliotekę w trybie online, opisuje się najczęściej w konwencji 

Dublin Core Metadata Element Set (DC) 4 – optymalnej dla tego typu „obiektów”.  

Obecnie, jeszcze ciągle, większość udostępnianych „obiektów sieciowych” w 

bibliotekach cyfrowych posiada swoje odpowiedniki w postaci dokumentów tradycyjnych w 

bibliotece (jako instytucji). Lecz tylko w niektórych katalogach głównych bibliotek 

informacja o istnieniu dokumentu tradycyjnego wzbogacana jest o informacje o analogicznym 

„obiekcie sieciowym” najczęściej poprzez dodanie do opisu wykonanego wg ISBD i w  

formacie MARC 21 adresu sieciowego tego „obiektu”. Jednak  użytkownik natrafi na tak 

opisany „obiekt sieciowy” w katalogu głównym biblioteki tylko wówczas, gdy szuka 

dokumentu tradycyjnego. „Obiekty sieciowe” nie mające odpowiedników w postaci 

dokumentów tradycyjnych – jeśli występują w bibliotekach cyfrowych - w zasadzie nie 

znajdują odzwierciedlenia w katalogach głównych bibliotek (jako instytucjach). 

Również zawartość światowego czasopiśmiennictwa naukowego w postaci cyfrowej, 

jak już powiedziano, często udostępniana jest na stronach domowych bibliotek polskich w 

osobnych, wydzielonych  bazach, „żyjących” tylko w sieci, gdzie materiał opisywany jest 

zgodnie z zasadami przyjętymi przez dostawcę. W tym przypadku, praktycznie, już żaden 

związek z dokumentami opisanymi w katalogu głównym biblioteki, jeśli takie istnieją, nie 

będzie wskazany – nawet jeśli niektóre periodyki w danej bibliotece istnieją fizycznie. 

                                                           
2 Family of ISBDs [online]. Tryb dostępu:   
http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm  [15.11.2006] 
3 MARC 21 Consise Format for Bibliographic Data. Library of Congress Network Development and MARC 
Standards Office. [online]. Tryb dostępu:   
http://www.loc.gov/marc/bibliographic [15.11.2006]                                                                                      
4 Dublin Core Metadata Initiative [online]. Tryb dostępu:  http://dublincore.org  [15.11.2006] 

  



Wreszcie, należy sobie uświadomić, że biblioteki cyfrowe jako całość, podobnie jak 

np. wspomniane wyżej bazy zawartości czasopism naukowych są również „obiektami 

sieciowymi”, o których informacja, jako o całych „kolekcjach” „”obiektów sieciowych” 

powinna znaleźć się w katalogu głównym biblioteki.   

 „Obiektami sieciowymi” przyjęto nazywać takie rodzaje dokumentów cyfrowych, 

udostępnianych w sieci w trybie online, które dopuszcza konwencja Dublin Core Metadata 

Element Set w polu TYPE. Liczba rodzajów takich „obiektów” stale rośnie i na dzień 

dzisiejszy jest ich już 12. Zgodnie z zasadami DMCS są to: 

Tab.1: Rodzaje „obiektów sieciowych” dopuszczonych w polu TYPE  

Dublin Core Metadata Element Set (DC)*

  

Collection 

Dataset 

Event 

Image 

Interactive resources 

Moving image 

Physical object 

Service 

Software 

Sound 

Stillimage 

Text 

*Źródło: Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) [online] 
http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms 

 

Z treści zasad Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)5 można się dowiedzieć, że w 

kategorii „Collection” będzie to np. pewien zbiór „obiektów sieciowych”; z których każdy 

stanowić może osobną całość, w kategorii „Dataset” – będzie to np. baza danych; w kategorii 

„Event” – będzie to np. zapisana w wersji cyfrowej konferencja, w kategorii „Image” – 

obrazy, filmy, w kategorii „Interactive resource” - np. system e-learning’owy, w kategorii 

„Moving image” – będzie to np. program telewizji cyfrowej, w kategorii „Physical object” – 

będzie to obraz z tekstem, w kategorii „Service” – będzie to internetowy system wypożyczeń 

międzybibliotecznych czy internetowy serwis usług bankowych, w kategorii „Software” – np. 

oprogramowanie MS-Windows, w kategorii „Sound” – np. przemówienie w wersji cyfrowej, 

w kategorii Stillimage – np. mapa. (Pełną charakterystykę tych obiektów można znaleźć na 

wspomnianej stronie internetowej Dublin Core Metadata Initiative6. 

                                                           
5 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) [online]. Tryb dostępu:  http://www.dublincore.org/documents/dcmi-
terms  [15.11.2006]. 
6 Tamże. 

  



Na określenie wyżej wymienionych „obiektów sieciowych” używa się angielskiego 

terminu „Internet resources”. Nazwie tej można przeciwstawić inny termin używany często 

na określenie dokumentów elektronicznych gromadzonych fizycznie w bibliotekach na 

cyfrowych nośnikach zewnętrznych, tj. „Computer files”. Oba te rodzaje razem z kolei np. w 

arkuszu ISBD(ER) – nazwano terminem „Electronic resources”7 (dokumenty 

elektroniczne). 

Cechą charakterystyczną opisów wszystkich „obiektów sieciowych” nazwanych 

„Internet resources” jest to, że muszą one posiadać adresy sieciowe. Jest to istotny element 

opisu tych „obiektów”, jak również często element wyszukiwawczy umożliwiający dotarcie 

do nich w sieci. W konwencji opisu według Dublin Core Metadata Element Set jest to 

wymagany element opisu występujący w polu „Identifier”, lecz podczas gdy w przypadku 

zautomatyzowanego katalogu „obiektów sieciowych” („Internet resources”) w konwencji 

Dublin Core Metadata Element Set (DC) oczekuje się, że mechanizm obsługujący 

wyszukiwanie w takiej bazie musi umożliwiać odesłanie do pełnej zawartości poszczególnych 

„obiektów” za pomocą wspomnianego pola „Identifier” oraz umożliwić ewentualnie dotarcie 

do całej „kolekcji” (bazy), której dany „obiekt” jest np. częścią (za pomocą pola „Source”), a 

także dać możliwość dotarcia do dokumentów z nim związanych, w tym również w postaci 

tradycyjnej, za pomocą pola „Relation” - to w przypadku katalogu działającego w konwencji 

ISBD i MARC 21 – nie jest to takie oczywiste.  

Z kolei, w wielu zautomatyzowanych katalogach bibliotek polskich, stosujących 

zintegrowane systemy biblioteczne pracujące w konwencji ISBD i MARC 21 można 

zauważyć, że wśród filtrów wspomagających proces wyszukiwania według typów 

dokumentów – z zakresu wspomnianych wyżej „Electronic resources” („dokumentów 

elektronicznych”) występuje tylko opcja „Computer files” (obok innych określających już 

tylko tradycyjne formy dokumentów, jak np.: książki, czasopisma, itp.) Stosując ją 

powinniśmy spodziewać się wyszukania przez system tych dokumentów elektronicznych, 

które przechowywane są w bibliotece (jako instytucji) na nośnikach zewnętrznych i raczej bez 

możliwości dostępu do ich zawartości treściowej.  

Należy zauważyć, że rozszerzoną wersją istniejącego wcześniej standardu 

opracowanego w latach 1987-1988, który nosił nazwę ISBD(CF), tj. „Computer files”, stał się 

obecny arkusz 13 ISBD (ER), tj. „Electronic resource” („Dokumenty elektroniczne”) 

opracowany  w 1995 r. W nim właśnie dodano zasady opisu „obiektów sieciowych” według 

                                                           
7 International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources [online]. Tryb dostępu:  
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm   [15.11.2006] 

  



ISBD. Fakt ten stał się więc istotnym postępem umożliwiającym rejestrowanie „obiektów 

sieciowych” w zintegrowanych systemach bibliotecznych w konwencji ISBD i formacie 

MARC 21. Samo wprowadzenie tego standardu jednak nie oznacza jeszcze, że w 

zintegrowanych systemach bibliotecznych można wprowadzać opisy „obiektów sieciowych” 

i, ewentualnie, dysponować mechanizmem dostępu do ich pełnej zawartości, tj. do „kolekcji”, 

której są one częścią lub do dokumentów z nimi związanych. Muszą bowiem zaistnieć 

narzędzia techniczne do obsługi tych zasad opisu w systemach zintegrowanych, a to oznacza 

odpowiedni stan zaawansowania oprogramowania. Stąd też w starszych wersjach 

zintegrowanych systemów bibliotecznych będziemy mieć wśród filtrów tylko opcję 

„Computer files”, a w nowszych również „Internet resources”. 

W większości polskich bibliotek - jak już powiedziano – „obiekty sieciowe” opisuje 

się w konwencji Dublin Core Matadata Element Set (DC), w związku z czym występuje 

trudność we włączaniu ich do głównych katalogów tych bibliotek, ponieważ te ostatnie 

pracują w konwencji ISBD i MARC 21, często też, jeśli chodzi o dokumenty elektroniczne - 

tylko z filtrem „Computer files. Uwzględnienie opisów „Internet resources” („obiektów 

sieciowych”) w katalogach głównych bibliotek byłoby możliwe wtedy, gdyby systemy 

zintegrowane uruchomiły procedury obsługi „Internet resources”. Dlatego też, jak na razie, 

biblioteki cyfrowe istnieją najczęściej jako opcje wydzielone - niejako „wyprowadzone” poza 

katalogi główne, posiadające oddzielny „przycisk”, często o jakiejś nazwie własnej (np. 

„eBNPolona”, czy „Zbiory UJ online” itp.) na stronie domowej biblioteki (jako instytucji). 

Pod opisy dokumentów tradycyjnych zgromadzonych w katalogu głównym podłącza się 

czasem informacje o istnieniu analogicznych „obiektów sieciowych”, najczęściej, jak 

wspomniano, w polu uwag. Nie opisuje się natomiast „obiektów sieciowych” jako odrębnych 

jednostek katalogowych. Rejestracja „Internet resources” („obiektów sieciowych”) jako 

odrębnych pozycji w katalogu głównym biblioteki w taki sposób, aby można było dokonać 

ich „odsiewu” za pomocą filtra „Internet resources” często jest więc również niemożliwa. Co 

za tym idzie, trudny do wykazania jest także w konwencji ISBD związek (rozumiany jako 

możliwość przekierowania) „obiektu sieciowego” z całą „kolekcją”, do której, ewentualnie, 

należy, jak również jego ewentualne związki z innymi dokumentami (w tym tradycyjnymi). 

Sytuacja jest więc taka, że w katalogach głównych polskich bibliotek najczęściej 

rejestrowane są dokumenty tradycyjne (ewentualnie z informacją w polu uwag o istnieniu 

odpowiednika cyfrowego) i dokumenty elektroniczne na nośnikach zewnętrznych („Computer 

files”) opisywane według zasad ISBD i w formacie MARC 21, a opisy „obiektów 

sieciowych”, udostępnianych przez te same biblioteki, umieszczane są w wyodrębnionych 

  



katalogach sporządzanych w konwencji Dublin Core Metadata Element Set (DC). Katalogi te 

są wyprowadzone poza katalog główny na stronę domową biblioteki. Podobnie dzieje się ze 

wspomnianymi wcześniej bazami danych zawierającymi np. pełne teksty czasopism 

naukowych. Oznacza to, że użytkownik musi szukać potrzebnej mu literatury w kilku 

katalogach jednej biblioteki. Możliwość wyszukania wszystkich oferowanych przez 

bibliotekę dokumentów, w tym „Internet resources” („obiektów sieciowych”), byłaby dla 

niego znacznym ułatwieniem. 

Należy w tym miejscu poruszyć jeszcze wątek praw autorskich, istotny w przypadku 

udostępniania zawartości treściowej „obiektów sieciowych”. Jak wiadomo, ISBD nie 

przewiduje pola opisu dotyczącego statusu prawnego dokumentów w przeciwieństwie do 

Dublin Core, gdzie pole na tę informację jest przewidziane (pole „Rights”) Z kolei, w 

polskich bibliotekach cyfrowych udostępnia się na razie przede wszystkim dokumenty ze 

strefy tzw. „wolnej kultury”, tj. z różnych względów nie podlegających prawu autorskiemu. 

Lecz trzeba się liczyć z tym, że w bibliotekach cyfrowych znajdą się też wkrótce w większej 

liczbie dokumenty tym prawem objęte. 

.     

*  *  * 

 

Przedstawiony wyżej problem łączenia w jednym katalogu opisów dokumentów 

tradycyjnych i elektronicznych, w tym szczególnie „obiektów sieciowych” próbuje się 

rozwiązać na dwa sposoby: albo drogą konwersji całości katalogu na konwencję Dublin Core, 

albo drogą przystosowywania katalogów prowadzonych w konwencji ISBD i formacie 

MARC 21 do nowej sytuacji, tj. do rejestrowania w nich również dokumentów 

elektronicznych.  Wśród znanych nam systemów bibliotecznych, w których dokonano już 

pewnych postępów w tym zakresie można, dla przykładu, wymienić co najmniej dwa, choć w 

każdym z nich problem ten rozwiązano w inny sposób. 

Można tu oczywiście wymienić system OCLC, Inc., w którym, jak pisałam w jednym 

ze swoich wcześniejszych artykułów: „Bibliografia u progu XXI wieku”8, po prostu, 

skonwertowano wszystkie opisy znajdujące się w tej bazie na konwencję Dublin Core 

Metadata Element Set (DC), choć w przypadku dokumentów tradycyjnych opisy w tej 

konwencji często pozostają niekompletne i, oczywiście, nie zdigitalizowano zawartości 

wszystkich opisanych w tej bazie dokumentów tradycyjnych. Można tam za pomocą raz 

                                                           
8 M. Grabowska: Bibliografia u progu XXI wieku [online] „Biuletyn EBIB” 2004 nr 4 (50. Tryb dostępu:  
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/50/grabowska.php ) [15.11.2006] 

  



zadanego pytania wyszukiwać zarówno dokumenty tradycyjne, jak i „obiekty sieciowe” i w 

przypadku tych ostatnich mieć dostęp do ich zawartości. Jest to jedna z możliwych dróg 

zmierzania ku bibliotece wirtualnej. OCLC, Inc. nadal posiada również katalog całości 

zbiorów w konwencji ISBD i MARC 21 - lecz już z możliwością rejestrowania „Internet 

resources”. Odpowiednie filtry odsieją więc m. in. osobno „Computer files” albo „Internet 

resources”, co można zobaczyć na przykładzie zarejestrowanej w tym katalogu 

„Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej” jako „obiektu sieciowego” wraz z możliwością dostępu 

do jej zawartości wprost z tego katalogu.    

 

Ekran 1: Wyszukiwanie w WorldCat OCLC, Inc  

„Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej” za pomocą hasła „Wielkopolska”  

i filtra „Computer files”* 

 

 
*Źródło: WorldCat, OCLC, Inc 

Jak widać, system prawidłowo nie zakwalifikował opisu „Wielkopolskiej Biblioteki 

Cyfrowej” jako „Computer file”. Lecz, z kolei, jak widać poniżej, system prawidłowo 

zakwalifikował opis „Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej” jako „Internet resource” („obiekt 

sieciowy”) podając też w polu „Notes” jej adres internetowy. W katalogu uruchamia się on z 

tego miejsca i można swobodnie „serfować” po zawartości znanej nam biblioteki cyfrowej. 

Zawartość tej „kolekcji” nie jest jednak rozpisana w katalogu na poszczególne „obiekty 

sieciowe”. Jednak zarejestrowanie całej biblioteki cyfrowej w katalogu głównym pozwala 

„łagodnie” przejść do jej zawartości. 

  



 

 

 

 

Ekran 2: Wyszukiwanie w WorldCat OCLC, Inc. 

„Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej” za pomocą hasła „Wielkopolska” 

i filtra „Interner resources”* 

 

*Źródło: WorldCat, OCLC, Inc. 

Drugim ze wspomnianych wyżej przykładów może być Biblioteka Centralna Komisji 

Europejskiej w Brukseli – ECLAS (European Commission Library Automated System)9, 

                                                           
9 ECLAS [online] Tryb dostępu: http://ec.europa.eu/eclas/  [dostęp 15.11.2006] 

  



której, pomimo trwania przy opisie wg ISBD i formacie MARC 21, udało się połączyć w 

jednym katalogu opisy dokumentów tradycyjnych, dokumentów elektronicznych (zarówno 

„Computer files” jak i „Internet resources”), a także książek i artykułów z czasopism 

naukowych od dostawców baz publicznych i komercyjnych rozpisanych na pojedyncze 

pozycje. Dzięki temu użytkownik raz zadając pytanie, otrzymuje wszystkie 

„rekomendowane” przez tę bibliotekę dokumenty na interesujący go temat. Również 

ukształtowane w ten sposób filtry dają możliwość „odsiania” np. każdej z wymienionych 

wyżej kategorii osobno. Jeśli w bazie ECLAS zadamy pytanie „Digital library” – uzyskamy 

najpierw listę opisów skróconych, na której widać, że obok dokumentów tradycyjnych mamy 

zarejestrowane „obiekty sieciowe”, a także materiały pełnotekstowe pochodzące od 

dostawców komercyjnych (np. z bazy SwetWise).   

Ekran 3: Rezultat wyszukiwania w bazie ECLAS  

za pomocą hasła „Digital library” (fragment listy opisów  skróconych)* 

 

* Źródło: Baza ECLAS 

 

                                                                                                                                                                                     
 

  



Jeśli teraz przyjrzymy się pełnym opisom według ISBD i w formacie MARC 21 

wybranym z tej listy dokumentom, to zobaczymy, co następuje:  
 

 

 

 

 

 

Ekran 4:Opis w bazie ECLAS pozycji 11 z ekranu nr 3, tj. „obiektu sieciowego” 

European library [online]  według ISBD i w formacie MARC 21* 

*Źródło: Baza ECLAS 

 

  



W przedstawionym opisie widać, że adres internetowy pozycji 11 z listy opisów 

skróconych (ekran nr 3), w której zarejestrowano znaną bibliotekę cyfrową „The European 

Library”, podano w polu 856 ze wskaźnikami 40. Natomiast informacje dotyczące typu 

dokumentu, na które w ISBD i formacie MARC 21 przewidziane jest pole 655 - podano w 

utworzonych specjalnie na końcu opisu polach oznaczonych TXTMED służących jako filtry 

do „odsiewaniu” wybranych przez użytkownika typów dokumentów. Wprowadzone tu 

rozwiązanie wynika ze specyfiki systemu użytkowanego przez ECLAS. Jak wspomniano, 

temu właśnie celowi służy pole 655 w ISBD i formacie MARC 21, jeśli jest ono aktywne.     

Natomiast, jeśli z kolei przyjrzymy się pozycji nr 7 z listy opisów skróconych (ekran 

3), to jest to monograficzny numer czasopisma „Electronic library” 2005, vol. 23 nr 1 

poświęcony w całości książkom elektronicznym, którego dostawcą jest SwetWise. Ponieważ 

dostawca ten to firma komercyjna – dostęp do tej pozycji i jej zawartości dla użytkowników 

spoza intranetu Komisji Europejskiej możliwy jest po podaniu hasła, gdy kliknie się na jej 

adres sieciowy.  

 

Ekran nr 5: Opis w bazie ECLAS pozycji nr 7 z ekranu nr 3 komercyjnego 

„obiektu sieciowego” według ISBD i w formacie MARC 21 

  



 
*Źródła: Baza ECLAS 

 

Tak więc, na widocznej liście opisów skróconych pozycji wyszukanych na 

interesujący nas temat (ekran 3) przeplatają się informacje o dokumentach tradycyjnych, do 

których dostęp jest tylko w bibliotece (jako instytucji) oraz o dokumentach elektronicznych, 

w tym szczególnie do „obiektów sieciowych” zarówno dostępnych publicznie, jak i w sposób 

komercyjny. Różnica w zapisie w polu 856 w przypadku „obiektu sieciowego” dostępnego 

publicznie albo w sposób komercyjny polega na tym, że kiedy mamy do czynienia z 

„obiektem sieciowym” dostępnym publicznie - to zapis ten dokonywany jest w polu 856 ze 

wskaźnikami 40 i zawiera tylko adres sieciowy, a w przypadku „obiektu” komercyjnego zapis 

dokonywany jest w polu 856 ze wskaźnikami 41 i zawiera szczegółową informację o trybie 

dostępu do danego „obiektu sieciowego”. 

 

  



Informacja o trybie dostępu do „obiektów sieciowych” z ekranu nr 4 i 5 oraz określenie 

ich typu:* 

 
85640$uhttp://www.theeuropeanlibrary.org/$xEXT  
TXTMED*Ressource internet  
TXTMED*Texte intégral  
 
 
85641$zAccess from Commission intranet only 
$uhttp://www.swetswise.com/link/access%5Fdb?issn=0264-0473$xEXT  
TXTMED*Article  
TXTMED*Ressource internet  
TXTMED*Texte intégral  
 

*Źródło: Baza ECLAS 

 

W katalogu ECLAS istnieją dość zróżnicowane filtry pozwalające wyszukiwać 

następujące kategorie dokumentów*:  

Article  

Country study  

EU/EC publication  

Full text  

General document  

International publication  

Internet Resources  

Periodical  

EU Publisher’s Forum  

Audio CD-ROM  

Audio cassette  

Braille  

CD-ROM,  

DVD  

Diskette 

Loose-leave  

Map  

Microfische 

Slides  

Audio-cassette  

Video disc 
*Źródło: Baza ECLAS 

 

 Jak widać, w przedstawionym wykazie przystosowanym do potrzeb użytkowników tej 

biblioteki istnieje możliwość wyszukiwania „dokumentów sieciowych”. I choć opcja ta 

wyprowadzona jest również na stronę domową tej biblioteki – to użytkownik ma możliwość 

wyszukiwania „obiektów sieciowych” w głównym katalogu biblioteki. 

 Zapewne nigdy nie doczekamy się digitalizacji wszystkich zbiorów tradycyjnych Jeśli 

nie będziemy poszukiwać rozwiązań pośrednich – użytkownikowi pozostanie tylko ciągle 

nieuporządkowany Internet, albo poszukiwania w wielu rozproszonych katalogach bibliotek 

tradycyjnych i cyfrowych. Rozwiązania kompromisowe są jednak krokiem w kierunku 

lokowania dokumentów i informacji o nich w środowisku wirtualnym.  

   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



Joanna Potęga 
Biblioteka Narodowa 

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa 
 

Za główne i obowiązkowe zadania bibliotek narodowych powszechnie uznaje się 

gromadzenie na podstawie egzemplarza obowiązkowego narodowych publikacji, ich 

opracowanie, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom, jak również ochronę 

narodowego dziedzictwa i współudział w jego rozpowszechnianiu. To wyliczenie, choć nie 

obejmuje wszystkich zadań książnic narodowych, określa te najbardziej typowe, realizowane 

przez biblioteki. Oczywiście, z charakteru placówki i z roli jaką pełni ona w danym kraju 

wynikają dodatkowe i często bardzo różnorodne zadania. Przede wszystkim należy mieć 

świadomość, że biblioteki narodowe istnieją w rozmaitych strukturach organizacyjnych, 

ponadto czasami łączą w swej działalności różne funkcje, np. oprócz centralnej książnicy 

państwa mogą być równocześnie dużą akademicką biblioteką. Dobrym przykładem takiego 

zróżnicowania zadań jest Biblioteka Narodowa Finlandii/Biblioteka Uniwersytecka w 

Helsinkach1 (http://www.lib.helsinki.fi/), która w systemie bibliotecznym Finlandii pełni 

rozmaite role. Będąc biblioteką narodową gromadzi i przechowuje krajową spuściznę 

wydawniczą oraz funkcjonuje jako centrum rozwoju i usług dla wszystkich fińskich bibliotek. 

Natomiast jako biblioteka uniwersytecka świadczy usługi na rzecz rozwoju nauki i 

szkolnictwa, w związku z tym musi w swej działalności uwzględniać potrzeby swoich 

użytkowników - studentów oraz wykładowców.  

Niezależnie od poszerzonych zadań oraz prowadzenia wielu różnorodnych działań 

wspólne dla wszystkich bibliotek narodowych jest powszechne korzystanie z nowych technik 

przetwarzania danych i nowoczesnych narzędzi informacyjnych, a także informatycznych. 

Uczestnictwo bibliotek w procesie zmian technologicznych rozpoczęło się w zasadzie od 

automatyzacji podstawowych procesów bibliotecznych, zwłaszcza w opracowaniu zbiorów. 

Już pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku rozpoczęto tworzenie katalogów 

komputerowych i bibliograficznych baz danych. Jednocześnie organizowano coraz szerszy 

dostęp do nich, początkowo off-line - poprzez udostępnianie terminali w budynkach, a 

następnie online - wykorzystując możliwości sieci Internet2.  

                                                 
1  26 czerwca 2006 roku oficjalnie zmieniono nazwę z The Helsinki University Library (Helsingin yliopiston 

kirjasto) na The National Library of Finland (Kansalliskirjasto). 
2  Zob. A. Jacquesson: Automatyzacja bibliotek.. Warszawa 1999 s. 33-47. 

  



Kolejnym wyzwaniem, z którym zmierzyły się biblioteki narodowe w obliczu 

rozwijających się technologii, było pojawienie się w 1985 roku nowego nośnika danych 

komputerowych – CD-ROM-u, a zaraz po nim nowego typu dokumentu – publikacji 

elektronicznej3. Konieczne stało się ustalenie i wprowadzenie definicji dokumentu 

elektronicznego oraz zasad ich rejestracji i gromadzenia w bibliotece. Szybko też dostrzeżono 

potrzebę dostosowania aktów prawnych w poszczególnych krajach, tak by jasno określały 

proces gromadzenia dokumentów elektronicznych przez biblioteki narodowe. Pierwsze 

wskazówki mające na celu rozszerzenie przepisów o egzemplarzu obowiązkowym, tak by 

obejmowały też dokumenty elektroniczne, pojawiły się 1996 roku, a przygotowane zostały 

przez Grupę Roboczą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Narodowych (Conference of 

Directors of National Libraries CDNL). Po 2000 roku w wielu państwach (m.in. w Kanadzie, 

Francji, Niemczech, także w Polsce) w wyniku podjętych przez biblioteki narodowe działań, 

pojawiły się odpowiednie przepisy regulujące obowiązki książnic narodowych w kwestii 

wydawnictw elektronicznych na nośnikach fizycznych (CD, DVD, dyskietki)4. Gromadzenie 

tego typu dokumentów wymaga od bibliotek niemałych nakładów finansowych związanych 

przede wszystkim ze zorganizowaniem i utrzymaniem odpowiedniego zaplecza technicznego 

do ich przechowywania, udostępniania oraz archiwizacji. Jednocześnie systematycznie 

wzrasta, także w Polsce, produkcja dokumentów elektronicznych, co łatwo można 

zaobserwować na podstawie statystyk wpływu materiałów bibliotecznych do Biblioteki 

Narodowej w Warszawie. W ostatnich pięciu latach wpływ wydawnictw elektronicznych 

zwiększył się ponad czterokrotnie - w 2001 roku zarejestrowano 653 dokumenty tego rodzaju 

(z czego 493 to egzemplarze obowiązkowe), natomiast w 2005 r. już 2740 (2581 to 

egzemplarze obowiązkowe). Drugim ważnym wyzwaniem dotyczącym gromadzenia, a 

przede wszystkim archiwizowania treści cyfrowych jest kwestia zasobów publikowanych i 

dostępnych wyłącznie w Internecie. W połowie lat 90-tych ubiegłego wieku część bibliotek 

narodowych podjęła się zadania zachowania dziedzictwa wytwarzanego online oraz 

testowania metod gromadzenia publikacji internetowych. W 1996 roku pojawiły się pierwsze 

inicjatywy, takie jak amerykański Internet Archive (http://www.archive.org), czy australijski 

projekt PANDORA (Preserving Networked Documentary Resources of Australia - 

http://pandora.nla.gov.au/index.html) realizowany przez Bibliotekę Narodową Australii oraz 

wspierany przez rząd Australii. Spośród europejskich książnic narodowych największe 
                                                 
3  E. Stachowska-Musiał:  Dygitalizacja a ochrona zbiorów. W : Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych. 

Warszawa 2006 s. 67. 
4  A. Filipowicz: Jaka biblioteka elektroniczna... „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2006 nr 1 s. 

22-26 

  



osiągnięcia w tej dziedzinie mają biblioteki narodowe Szwecji (realizowany od 1999 roku 

projekt Kulturarw3 - http://www.kb.se/kw3/) czy Finlandii (budowa i rozwój harvestera5 

NEDLIB - Networked European Deposit Library http://nedlib.kb.nl/index.html, który stał się 

podstawą międzynarodowego projektu wspierania archiwizacji Internetu o tej samej nazwie, 

realizowanego przez europejskie biblioteki narodowe Holandii, Finlandii, Francji, Niemiec, 

Norwegii, Portugalii, Szwajcarii oraz Włoch). Innym ciekawym przedsięwzięciem jest 

realizowany od 2000 roku w czeskiej bibliotece narodowej projekt ochrony oraz archiwizacji 

czeskich zasobów sieciowych WebArchiv (http://en.webarchiv.cz). Inicjatywa ta wspierana 

jest przez Ministerstwo Kultury Czech, a uczestniczy w niej wiele czeskich instytucji. 

Punktem wyjścia do prowadzonych przez biblioteki narodowe prac nad budową archiwów 

zasobów internetowych było przede wszystkim zdefiniowanie krajowej przestrzeni sieciowej 

oraz ustalenie kryteriów i metod selekcji dokumentów. Następny ważny element to 

stworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej do selektywnego przeszukiwania 

Internetu oraz archiwizacji wyszukanych witryn i plików, a także opracowanie optymalnych 

zasad tworzenia i zarządzania takim archiwum. Niezbędne było również znormalizowanie 

zasad opisu bibliograficznego cyfrowych dokumentów sieciowych. W Polsce problem 

archiwizacji Internetu, chociażby zasobów z domeny .pl jest dostrzegany i uważany za bardzo 

ważny oraz pilny, niestety wciąż brak rozwiązań na poziomie ogólnokrajowym. 

W bibliotekach narodowych zjawiska automatyzacji procesów bibliotecznych oraz 

gromadzenia i opracowania zasobów elektronicznych obecne są już od kilkudziesięciu lat i 

weszły na dobre do podstawowych zadań realizowanych przez te placówki. W ostatnich 

latach nastąpiła natomiast zmiana w postrzeganiu podstawowej funkcji książnic narodowych 

– to już nie tylko skarbnice dziedzictwa narodowego, ale także centra informacyjne mające 

służyć współczesnemu społeczeństwu wykorzystującemu coraz powszechniej nowoczesne 

technologie. Stąd biblioteki dysponujące użytecznymi materiałami oraz możliwościami 

organizacyjnymi i finansowymi, stają się wytwórcami nowych treści informacyjnych – 

własnych zasobów cyfrowych mających wspierać procesy edukacyjne, poznawcze oraz 

badawcze. Programy digitalizacji zbiorów, często traktowane jako forma elektronicznej 

ochrony dziedzictwa narodowego poprzez utworzenie i udostępnianie kopii cyfrowych, stały 

się już w latach dziewięćdziesiatych XX wieku oczywistym faktem w wielu bibliotekach 

narodowych. Początkowo wiele projektów ucyfrawiania zbiorów własnych sprowadzało się 

do tworzenia zapisów skanowanych treści na płytach CD-ROM i udostępniania ich w 
                                                 
5  Harvester -  program przeszukujący i analizujący dokumenty wg założonych parametrów w celu wyszukania 

wbudowanych w nie hiperlinków. 

  



czytelniach bibliotek oraz oferowania w sprzedaży, tak jak na przykład w realizowanym przez 

Czeską Bibliotekę Narodową pilotażowym projekcie Memoria (Memoriae Mundi Series 

Bohemica)6. Jednak coraz większa ekspansja Internetu w następnych latach spowodowała 

masowe odejście od takiej formy działania7. Coraz liczniej zaczęły pojawiać się projekty 

tworzenia internetowych kolekcji tematycznych lub dziedzinowych zdigitalizowanych 

zbiorów czy budowy bibliotek cyfrowych (często przez analogię do biblioteki tradycyjnej). 

Biblioteki narodowe tworząc i udostępniając zasoby cyfrowe stosują różne rozwiązania, 

ale działalność tę łączą dwa podstawowe cele: 

• 

• 

                                                

ochrona cennych zbiorów przez wykonanie oraz długoterminowe przechowywanie 

wysokiej jakości kopii cyfrowych,  

zapewnienie użytkownikom wolnego dostępu do wytworzonych zasobów 

cyfrowych8. 

Przyjęte przez książnice narodowe programy digitalizacji zbiorów w zasadzie odwołują 

się do bardzo podobnych założeń. Przede wszystkim skanowaniu poddawane są zbiory 

będące pod szczególną ochroną ze względu na swoją wartość historyczną czy kulturową dla 

danego narodu i/lub państwa (cenne rękopisy, inkunabuły, stare druki, materiały 

kartograficzne, unikatowe zasoby będące świadectwem tworzenia się państwowości czy 

dziejowych losów danego narodu). Digitalizuje się również materiały zachowane w bardzo 

złym stanie, które realnie zagrożone są rozpadem (zwłaszcza zbiory czasopism wydanych na 

tzw. „kwaśnym” papierze). Natomiast na etapie realizacji zadań digitalizacyjnych biblioteki 

narodowe stosują różne strategie. Niektóre książnice tworzą najpierw zasoby mikrofilmowe, 

które następnie są digitalizowane i udostępniane w Internecie (rozwiązanie często stosowane 

w przypadku czasopism), inne placówki z kolei koncentrują się w tych działaniach wyłącznie 

na digitalizowaniu materiałów oryginalnych, a część bibliotek stosuje oba rozwiązania. 

Analizując stosowane przez biblioteki narodowe modele udostępniania zasobów 

cyfrowych, szczególnie ciekawe jest przyjrzenie się działalności bibliotek, które stosunkowo 

 
6  Projekt Memoria realizowany był w ramach programu UNESCO Memory of the World (Pamięć Świata) i 

polegał na digitalizacji rzadkich manuskryptów oraz inkunabułów będących w posiadaniu czeskiej biblioteki 
narodowej. Obecnie jest kontynuowany jako projekt Manuscriptorium, obejmujący budowę płatnej bazy 
danych dostępnej za pośrednictwem Internetu. 

7  Zapis treści cyfrowych na CD-ROM-ach czy płytach DVD w dalszym ciągu jest wykorzystywany, 
zwłaszcza przez polskie biblioteki (w tym jeszcze przez Bibliotekę Narodową) do archiwizacji 
wytworzonych zasobów cyfrowych. 

8  Biblioteki w większości umożliwiają dostęp poprzez Internet do dokumentów wolnych od ograniczeń 
wynikających z przepisów o prawie autorskim. W przypadku, gdy utwór podlega takim ograniczeniom, 
biblioteki stosują różne rozwiązania (płatny dostęp lub zabezpieczanie publikacji i umożliwienie dostępu 
tylko uprawnionym użytkownikom) bądź rezygnują z publikowania takich dokumentów. 

  



niedawno rozpoczęły realizację omawianych zadań9 . Pierwszym, bardzo popularnym w 

wielu bibliotekach sposobem na prezentowanie zdigitalizowanych obiektów jest tworzenie 

mniej lub bardziej kompletnych kolekcji tematycznych lub dziedzinowych. Takie rozwiązanie 

przyjęła m.in. Estońska Biblioteka Narodowa (http://www.nlib.ee/) prowadząca przede 

wszystkim digitalizację najstarszych swoich zbiorów. Prezentuje ona cyfrowe kolekcje 

(obecnie tylko  

 
1. Estońska Biblioteka Narodowa – strona "Kolekcje cyfrowe". 

 

cztery) wyselekcjonowanych obiektów z poszczególnych kategorii zbiorów, głównie 

kartograficznych oraz umożliwia dostęp do projektu „Red Book of Estonian Publications” 

(http://www.nlib.ee/PunaneRaamat/indexeng.html) - cyfrowej kolekcji najważniejszych 

estońskich dokumentów z lat 1535 – 1850. Projekt ten zrealizowano we współpracy biblioteki 

narodowej z wieloma instytucjami, między innymi biblioteką i uniwersytetami w Talinie, 

Tartu i Estońskim Muzeum Literatury.  

Inny model  prezentacji zasobów cyfrowych przyjęła z kolei Biblioteka Narodowa Węgier 

                                                 
9  W porównaniu z działaniami np. Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych czy Francuskiej Biblioteki 

Narodowej. 

  



im. Széchényi (http://www.oszk.hu/index_hu.htm). Realizuje ona projekt utworzenia 

najpełniejszego zbioru tekstów elektronicznych, służącego celom naukowym, edukacyjnym i 

kulturalnym. Węgierska Biblioteka Elektroniczna (MEK - http://mek.oszk.hu), której początki 

sięgają 1996 roku, obecnie udostępnia 4264 dokumentów, głównie najważniejszych pozycji 

węgierskiej kultury narodowej (także w postaci plików multimedialnych)10. MEK dysponuje 

rozbudowanymi mechanizmami wyszukiwawczymi oraz odsyłaczami do kilku związanych z 

biblioteką projektów (m.in. galerii sztuki). Tym, co najbardziej imponuje w tej bibliotece  

 
2.Węgierska Biblioteka Cyfrowa – strona główna 

 

cyfrowej jest możliwość dostępu do publikacji cyfrowych w wielu różnych formatach. W 

MEK używane są następujące formaty:  HTML, WORD, RTF, PDF, DjVu, LIT11, 

PostScript12, DVI13, JPEG, MP3, MPEG. 

Trzeci model spotykany w realizacji zadań związanych z udostępnianiem zasobów 

                                                 
10  Stan z dnia 30 listopada 2006 roku. 
11  LIT – format opracowany dla przeglądarki Microsoft Reader. 
12  PostScript - uniwersalny język opisu strony opracowany przez firmę Adobe Systems, będący obecnie 

standardem w zastosowaniach poligraficznych. 
13  DVI - DeVice Independent - format pliku wynikowego w programie wydawniczym TeX. 

  



cyfrowych (w tym przypadku zarówno tych wytworzonych przez bibliotekę, jak i 

gromadzonych przez nią innych źródeł) reprezentuje Czeska Biblioteka Narodowa 

(http://www.nkp.cz/). Realizuje ona narodowy program Cyfrowa Biblioteka (Digital Library), 

który obejmuje długoterminowe przechowywanie i organizację dostępu do dokumentów 

cyfrowych, wytworzonych w następujących programach: wspomnianym już wcześniej 

Memoria (baza danych Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com/), Kramerius 

(http://kramerius.nkp.cz - celem programu jest mikrofilmowanie, a następnie digitalizacja 

dokumentów zagrożonych zniszczeniem – kwaśny papier) oraz WebArchiv 

(http://www.webarchiv.cz/ - archiwum czeskich dokumentów dostępnych online)14

 
Biblioteka Narodowa w Warszawie 

Digitalizacja 

 
Program planowej digitalizacji zbiorów w Bibliotece Narodowej rozpoczął się w 2003 

roku, a głównym jego celem było zapewnienie pełniejszej ochrony zasobów BN oraz 

realizacja idei popularyzowania dzieł o dużej wartości zabytkowej, kulturowej czy 

artystycznej. Dotyczyło to zwłaszcza materiałów cennych, unikatowych i szczególnie 

chronionych. Działania zapoczątkowano pracami nad przygotowaniem założeń 

merytorycznych, technicznych, prawnych oraz organizacyjnych tworzenia zbioru danych 

cyfrowych piśmiennictwa gromadzonego w Narodowej Książnicy. Zadaniami tymi zajęły się 

powołane w początkach 2003 roku15 zespoły robocze: zespół ds. kwalifikacji i 

przygotowania merytorycznego obiektów BN do skanowania, zespół do spraw wdrożenia 

technologii skanowania i organizacji produkcji, zespół gromadzenia, opracowania i 

udostępniania wersji elektronicznej oraz zespół do spraw informatycznych. W wyniku ich 

prac przygotowano Program Digitalizacji Zbiorów w Bibliotece Narodowej, w którym 

określono szczegółowo stojące przed BN zadania i przedstawiono modelowe rozwiązania. 

Choć wielkość i różnorodność zbiorów BN daje duże możliwości doboru obiektów, 

niezbędne było określenie podstawowych priorytetów w typowaniu dokumentów oraz 

ustalenie kolejności w sporządzaniu ich kopii cyfrowych. Zadanie to zostało powierzone 

komórkom merytorycznym BN, mającym „pod opieką” poszczególne typy zbiorów. 

Digitalizację rozpoczęto od szczególnie chronionych i cennych zbiorów specjalnych oraz XIX 

i XX – wiecznych zbiorów zwartych, ciągłych i dokumentów życia społecznego. Skanowane 

                                                 
14  Wszystkie trzy programy realizowane są przez Czeską Bibliotekę Narodową we współpracy z innymi  

instytucjami. 
15  Zarządzenie nr 9 z dnia  29.05.2003 roku Dyrektora Biblioteki Narodowej. 

  



są przede wszystkim oryginały nie posiadające kopii mikrofilmowej, jak również przenosi się 

do postaci cyfrowej mikrofilmy, o ile ich jakość jest wystarczająca. Ustalono, że każdy 

oryginalny obiekt pochodzący ze zbiorów biblioteki i podlegający digitalizacji, powinien 

posiadać opis bibliograficzny oraz opis zasobu w komputerowym katalogu BN INNOPAC (w 

przypadku zbiorów specjalnych – przynajmniej w wewnętrznych, samodzielnych bazach 

katalogowych MAK, które zostaną przekonwertowane do katalogu INNOPAC). 

Uruchamiając program digitalizacji w BN założono: 

• zapewnienie autentyczności i integralności tworzonych zasobów cyfrowych, 

• bazowanie na własnym sprzęcie do skanowania zbiorów, 

• opracowanie standardów przetwarzania i archiwizacji zasobu cyfrowego, 

• prowadzenie prac nad znaczną automatyzacją procesów tworzenia zasobu cyfrowego. 

W związku z tym opracowano podstawowe wymagania techniczne oraz technologiczne 

całego procesu. Przede wszystkim przyjęto, że oryginalny obiekt może być skanowany tylko 

raz, z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa dokumentu, w wysokiej 

rozdzielczości, bez jakichkolwiek zmian czy manipulacji na skanie. 

Po wstępnym rozpoznaniu technologii, przetestowaniu możliwości urządzeń do skanowania,  

przeprowadzeniu wielu prób na wypożyczonym sprzęcie oraz ocenieniu rezultatów usług 

skanowania obiektów z różnych kategorii zbiorów i w różnym stanie zachowania 

zamówionych w firmach komercyjnych, rozpoczęto formalne działania zmierzające do 

powołania Sekcji Digitalizacji Zbiorów w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji Zbiorów 

Bibliotecznych Biblioteki Narodowej16. Przy jej tworzeniu priorytetem było przede 

wszystkim zapewnienie właściwych warunków obiektom poddawanym digitalizacji. Nowo 

powstała komórka została wyposażona w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo dokumentów 

podczas skanowania oraz umożliwiający tworzenie wysokiej jakości zapisu cyfrowego17. Do 

studia fotografii cyfrowej zakupiono aparat cyfrowy Nikon D 100 o rozdzielczości 6 mln 

pikseli, kolumnę reprodukcyjną, stół do eksponowania reprodukowanych obiektów, statyw 

przenośny oraz dwie lampy emitujące światło zimne i pozbawione UV. Natomiast z urządzeń 

do skanowania nabyto skaner Zeutschel OS 10 000 (wykonuje skanowanie oryginałów w 

kolorze w rozdzielczości od 150 do 600 dpi), skaner DigiBook 6002 RGB (umożliwia 

skanowanie oryginałów w kolorze w rozdzielczości 400 dpi oraz w 600 dpi, ale tylko do 

formatu A4) oraz dwa skanery do mikrofilmów Canon MS 800 (oba skanery połączono 

                                                 
16  Zarządzenie nr 4 z dnia 24.02.2004 r. Dyrektora Biblioteki Narodowej. 
17  S. Czajka:  Dygitalizacja – aspekty kulturowe, miejsce i rola Biblioteki Narodowej. W: Dygitalizacja 

zbiorów bibliotecznych . Warszawa 2006 s. 79-86. 

  



przewodowo z czarno-białą drukarko–kopiarką firmy Canon wykorzystywaną do 

sporządzania wydruków dla czytelników). Tak wyposażona pracownia w ciągu niespełna 

trzech lat działalności zdigitalizowała prawie 5 tysięcy obiektów bibliotecznych (łączna liczba 

wytworzonych skanów sięga blisko 500 000), co pozwala określić roczną produkcję na około 

200-220 tysięcy skanów. Pod koniec 2006 roku wyposażenie Sekcji Digitalizacji zostanie 

wzbogacone o profesjonalny cyfrowy aparat fotograficzny Hasselblad H3D-39 z matrycą o 

wymiarach 48 x 36 mm i rozdzielczości 39 mln pikseli (5412 x 7212). Wielkość 

uzyskiwanego pliku zdjęciowego wynosi od 50 MB do 117 MB i dlatego w aparacie tym 

zastosowano kilka technik przenoszenia zarejestrowanego obrazu do odpowiednich urządzeń 

(m.in. karty Compact Flash, databanki lub możliwość bezpośredniej rejestracji na dysku 

komputera). Aparat obsługuje format zapisu obrazu 3FR lub otwarty format DNG zgodny z 

programem Adobe Photoshop CS18. W 2007 roku testowane będą również urządzenia 

hybrydowe służące do jednoczesnego mikrofilmowania i skanowania materiałów o formacie 

A1 oraz A0. Po ostatecznej ocenie uzyskanych wyników, przeanalizowaniu zysków 

(oszczędność czasu, lepsza ochrona skanowanych dokumentów) i kosztów (przede wszystkim 

cena urządzenia) zostanie podjęta decyzja o ich nabyciu. Modernizacja urządzeń oraz zakupy 

nowego wyposażenia mają przede wszystkim na celu poprawianie jakości wytwarzanych 

skanów, a także poszerzanie możliwości digitalizacyjnych pracowni. Dzięki temu tworzone 

będą kopie cyfrowe materiałów o dużych formatach (obiekty kartograficzne), jak również o 

innych szczególnych cechach fizycznych – ciekawych zdobieniach, kolorystyce czy formie. 

Omawiając organizacyjne aspekty procesu digitalizacji zbiorów BN należy również 

wspomnieć o szczególnej dbałości o właściwe warunki dla obiektów poddawanych 

skanowaniu czy fotografowaniu. Wszystkie pomieszczenia Sekcji Digitalizacji i stanowiska 

pracy zostały odpowiednio przygotowane, m.in. zabezpieczono je przed wpływem czynników 

zewnętrznych i zainstalowano urządzenia zapewniające stabilne, odpowiednie warunki 

klimatyczne (utrzymywana jest stała temperatura 16-18ºC oraz  wilgotność względna na 

poziomie 40-50%). Wprowadzono również nadzór konserwatorski przy skanowaniu obiektów 

zabytkowych. Tak prowadzona w Bibliotece Narodowej polityka digitalizacyjna pozwoliła na 

zorganizowanie komórki o dużych możliwościach technicznych i nowoczesnych 

rozwiązaniach technologicznych, stanowiącej modelowe i kompetentne centrum digitalizacji. 

 
                                                 
18  3FR (3F RAW) – zaprojektowany przez firmę Hasselblad własny format plików RAW. Informacje 

zapisywane w tym formacie nie są gotowym obrazem graficznym, lecz "surowymi" (ang. raw) danymi z 
matrycy światłoczułej aparatu, wymagającymi konwersji w celu uzyskania typowego pliku graficznego. 
DNG (Digital NeGative) – format stworzony przez firmę Adobe, ujednolicający pliki RAW. 

  



 

Archiwizacja plików cyfrowych 

 

Dla celów archiwizacyjnych zdecydowano się na tworzenie pliku bazowego 

(archiwalnego) w formacie TIFF o rozdzielczości, w zależności od skanowanego obiektu, od 

300 do 600 dpi. Początkowo archiwizacja odbywała się wyłącznie z wykorzystaniem płyt 

CD-R oraz DVD+R. Z końcem 2004 roku została uzupełniona zapisem plików archiwalnych 

na macierzy dyskowej dedykowanego serwera zlokalizowanego w serwerowni Działu 

Przetwarzania Danych BN. Było to możliwe dzięki narzędziu informatycznemu w dużym 

stopniu automatyzującemu procesy digitalizacyjne – Systemowi Zbiorów Zdigitalizowanych. 

Celem SZZ jest komputerowe wspomaganie całej ścieżki, jaką przechodzi dokument od 

momentu selekcji, aż do zarchiwizowania jego cyfrowego wtórnika. System ten umożliwia 

ponadto automatyczną kompresję plików do formatu JPEG, które następnie są 

wykorzystywane do prezentacji internetowej czy do wykonywania reprodukcji na 

zamówienie. 

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 

 

Prowadzone od ponad trzech lat planowe działania digitalizacyjne: wypracowane 

standardy, przetestowane procedury, a przede wszystkim wytworzone pliki cyfrowe stały się 

solidną bazą dla Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona (CBN) – biblioteki, której 

podstawowym celem jest zapewnienie szerokiego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do 

zasobów cyfrowych. Przy opracowywaniu głównych założeń tego projektu starano się 

uwzględnić przede wszystkim potrzeby polskich użytkowników oraz niepowtarzalny 

charakter zbiorów Biblioteki Narodowej. Ustalono kryteria doboru prezentowanych 

materiałów oraz ich wstępnej selekcji, jak i kolejności publikowania. Określono pola działań 

oraz stworzono harmonogram prac, tak by współgrał z planami i wykonywanymi na bieżąco 

pracami digitalizacyjnymi w bibliotece. 

Pierwszeństwo przy publikacji w bibliotece cyfrowej mają zbiory zazwyczaj nie 

udostępniane czytelnikom, szczególnie chronione, takie jak najcenniejsze rękopisy, stare 

druki, pierwsze wydania największych dzieł literatury polskiej czy dokumenty konspiracyjne 

z okresu II wojny światowej, nie objęte ograniczeniami z tytułu prawa autorskiego. Zasoby 

CBN Polona postanowiono porządkować według dwóch kryteriów: podziału formalnego oraz 

tematycznego. Podział formalny, na który składają się obecnie następujące kategorie: książki, 

  



czasopisma, stare druki, rękopisy, dokumenty życia społecznego (ulotki i odezwy), 

odzwierciedla kategoryzację zbiorów powszechnie stosowaną w bibliotekach. W przyszłości   

podział ten będzie rozszerzony o kolejne kategorie materiałów bibliotecznych: dokumenty 

ikonograficzne, dźwiękowe, mapy, nuty i druki muzyczne. Kolekcje tematyczne są z kolei 

wynikiem odmiennego podejścia do prezentacji zasobów, wynikającego z edukacyjno – 

popularyzatorskiej misji CBN Polona. Podstawowym celem kolekcji jest przybliżenie 

użytkownikom historii i rozwoju kultury, literatury polskiej poprzez obiekty cyfrowe. Dlatego 

kolekcja nie jest jedynie zbiorem publikacji elektronicznych na dany temat, ale jej integralną 

częścią jest wprowadzenie, charakterystyka zbiorów będących tematem kolekcji oraz 

omówienie najciekawszych pozycji. Nad kształtem i rozwojem poszczególnych kolekcji 

czuwają kustosze, których zadaniem jest dobór pozycji przeznaczonych do digitalizacji oraz 

tworzenie niezbędnych opisów i komentarzy. Stopniowo zwiększać się będzie liczba kolekcji 

w CBN Polona. Główną ideą takiego właśnie sposobu systematyzowania zasobów CBN jest  

 
3.Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona – strona główna 

 

stworzenie, poprzez odpowiednie dobieranie kolekcji tematycznych, uniwersalnej biblioteki 
cyfrowej obejmującej w swych zasobach wszystkie najważniejsze pozycje związane z 
kształtowaniem się tożsamości narodowej, polskiej kultury, literatury, sztuki. Obecnie w CBN 

  



Polona tworzone są następujące kolekcje tematyczne:  
• Czasopisma Polski międzywojennej; 
• Kochanowski; 
• Mickiewicz; 
• Norwid; 
• Pierwodruki literatury polskiej; 
• Powstanie styczniowe; 
• Skarby Biblioteki Narodowej; 
• Słowacki; 
• Wydawnictwa konspiracyjne. 
W najbliższym czasie planowane jest założenie kolekcji poświęconej twórczości Mikołaja 

Reja, jak również stworzenie wirtualnego zbioru publikacji dotyczących Kresów Wschodnich 

Rzeczypospolitej. 

Drugim, niezmiernie ważnym elementem pracy nad CBN Polona był wybór 

właściwych narzędzi do prezentacji zbiorów cyfrowych w Internecie, takich, które nie 

ograniczałyby powszechnego dostępu oraz funkcjonalności biblioteki cyfrowej. W związku z 

tym zdecydowano się na połączenie platformy dLibra, opracowanej przez Poznańskie 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, która wspomaga zarządzanie biblioteką cyfrową, z 

działającym w BN Systemem Zbiorów Zdigitalizowanych. Poniekąd z tego powodu 

zdecydowano się na opracowanie odmiennego niż w innych wdrożeniach systemu dLibra 

interfejsu dla użytkowników. SZZ wykorzystywany jest do prezentacji obiektów cyfrowych 

w formacie JPEG, czytelnego przez wszystkie systemy komputerowe. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu korzystanie z biblioteki cyfrowej Polona nie wymaga instalowania dodatkowego 

oprogramowania. Jedną z ważnych cech SZZ jest możliwość tworzenia łatwej,  

 
4. Cyfrowa Biblioteka Narodowa – sposób prezentacji publikacji 

 

  



intuicyjnej nawigacji po publikacjach19. Niemniej, by CBN Polona mogła w pełni sprostać 

oczekiwaniom użytkowników, niezbędne jest wprowadzenie innych, dodatkowych formatów 

prezentacji zasobów cyfrowych tak, by każdy mógł wybrać dogodny sposób oglądania 

publikacji, a przede wszystkim miał możliwość szybkiego pobrania i zapisania wybranych 

dokumentów. Ciekawym i dobrym rozwiązaniem byłoby udostępnianie dzieł zarówno w 

formacie tekstowym jak i graficznym - to użytkownik decydowałby, który z formatów mu 

odpowiada. Miałby wtedy też możliwość porównania transkrypcji z reprodukcją. Równie 

konieczne jest rozpoczęcie prac nad przeszukiwaniem pełnotekstowym zasobów – czyli 

wykonywanie OCR dokumentów publikowanych w CBN, zwłaszcza czasopism. Przed 

zespołem CBN stoi zadanie dokonania wyboru najlepszej technologii i dostosowania jej do 

istniejących już w BN rozwiązań. 

Użycie platformy dLibra zaważyło na decyzji zatosowania schematu Dublin Core do 

tworzenia opisu publikacji w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. Uznano, że opis dzieła 

w CBN służyć ma jedynie celom identyfikacji oraz umożliwiać wyszukiwanie obiektu, w 

związku z tym powinien być on czytelny i zwięzły. Podstawowym natomiast miejscem, gdzie 

czytelnik uzyska pełną informację bibliograficzną o źródle zasobu cyfrowego jest katalog 

komputerowy BN – INNOPAC. Dostęp do danych bibliograficznych jest możliwy dzięki 

umieszczeniu powiązań pomiędzy opisem w CBN Polona, a rekordem w katalogowej bazie 

danych. Ze względu na brak unormowań w zakresie tworzenia metadanych w bibliotekach 

cyfrowych, jak i wynikające, zapewne z tego faktu, różnice pomiędzy interpretacją schematu 

Dublin Core w poszczególnych bibliotekach opartych na dLibrze, przygotowano własną 

implementację DC oraz opracowano zestaw pól formatu MARC21 konwertowanych z 

INNOPAC-a do opisu obiektu w CBN. Ustalono również, że wszystkie dokumenty źródłowe, 

których wersja cyfrowa zostanie opublikowana w CBN Polona, będą w katalogu 

komputerowym INNOPAC BN odpowiednio z nią powiązane z wykorzystaniem pola 856 

formatu MARC21 w rekordzie bibliograficznym. Dzięki temu użytkownik dysponować 

będzie informacją, że dana publikacja jest dostępna online. Takie rozwiązanie umożliwia 

alternatywny dostęp do zasobów CBN Polona. 

Przy ustalaniu formatu opisu obiektów w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona 

pojawiło się zagadnienie statusu wytwarzanych przez bibliotekę publikacji cyfrowych – czy 

są one wyłącznie dokumentem wtórnym czy też jest to już nowa jakość – dokument 

                                                 
19  Obecnie SZZ umożliwia w głównej mierze przygotowywanie nawigacji po wydawnictwach zwartych. 

Trwają prace programistyczne nad przystosowaniem SZZ do prezentacji czasopism i niektórych 
dokumentów ze zbiorów specjalnych. 

  



elektroniczny dostępny online? Na potrzeby CBN Polona zadecydowano, że tworzone w 

postaci cyfrowej i umieszczane w CBN obiekty nie będą podlegały rejestracji bibliograficznej 

i bibliotecznej, i tym samym nie będą tworzone dla tych publikacji odrębne opisy 

bibliograficzne w bazie katalogowej INNOPAC. Wyjątek stanowić będą publikacje 

wzbogacone o jakąś wartość dodaną, nie będące wierną kopią dokumentów oryginalnych, np. 

utworzone z wybranych fragmentów dzieła oryginalnego, będące kompilacją kilku dzieł itp. 

W takich przypadkach, wytworzona publikacja uznana jest za nowy, samoistny dokument 

elektroniczny i w związku z tym konieczne będzie jego zarejestrowanie i sporządzenie opisu 

bibliograficznego. 

Na koniec należy dodać, że CBN Polona działa w oparciu o struktury Biblioteki 

Narodowej, wykorzystując cały potencjał BN związany z realizacją podstawowych zadań 

bibliotecznych, czyli gromadzenia, opracowania, zabezpieczania (konserwacji i digitalizacji) 

zbiorów. W jej tworzenie zaangażowanych jest wiele komórek biblioteki, przede wszystkim 

Dział Przetwarzania Danych, Zakład Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BN, zakłady Działu 

Zbiorów Specjalnych oraz Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Nowszych. 

Pracownicy merytoryczni mają za zadanie typowanie obiektów do digitalizacji zgodnie z 

przyjętą polityką tworzenia zasobów CBN Polona. Za obsługę informatyczną całości 

przedsięwzięcia odpowiada Dział Przetwarzania Danych, natomiast kopie cyfrowe 

materiałów bibliotecznych sporządzane są w Zakładzie Reprografii i Digitalizacji. Nad 

spójnością wszystkich procesów i działań czuwają bibliotekarze cyfrowi20, którzy m.in. 

określają zasady współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami BN, opracowują 

rozwiązania problemów występujących przy tworzeniu publikacji cyfrowych. Sprawują oni 

ogólny nadzór merytoryczny i organizacyjny nad CBN Polona.  

Właściwe prace nad utworzeniem Cyfrowej BN Polona rozpoczęły się w lipcu 2006 

roku, a poprzedzone wielomiesięcznym etapem opracowywania koncepcji, wyboru narzędzi 

informatycznych oraz ustalania kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych działów 

biblioteki. We wrześniu 2006 roku, po zaimplementowaniu platformy dLibra w wersji 2.5 

rozpoczął się proces umieszczania publikacji w CBN. W październiku 2006 roku została 

udostępniona użytkownikom testowa wersja biblioteki cyfrowej Polona, po to by łatwiej było, 

zwłaszcza dzięki uwagom czytelników, ocenić wprowadzone koncepcje i ewentualnie 

poprawić niezbyt trafne rozwiązania. Obecny stan zasobów CBN to 401 publikacji21. Nie 

jest to zbyt imponująca ilość, zważywszy na ogólną liczbę skanów wytworzonych w 
                                                 
20  Powołani Zarządzeniem nr 38 z dnia 30.06.2006 Dyrektora Biblioteki Narodowej. 
21  Stan z dnia 30.11.2006. 

  



Bibliotece Narodowej, ale priorytetem w pierwszych miesiącach tworzenia zasobów CBN jest 

ocenienie praco- i czasochłonności przygotowywania publikacji. Dzięki temu możliwe będzie 

optymalne określenie ścieżek pracy, jak również ustalenie realnych planów ilościowych wraz 

z określeniem niezbędnej liczby pracowników gwarantującej stały i systematyczny wzrost 

liczby publikacji w CBN. Inną przyczyną tak skromnego zasobu w bibliotece Polona jest 

niewątpliwy brak czasopism22. Należy tu podkreślić, że choć z jednej strony publikowanie 

periodyków na platformie dLibra znacznie zwiększa statystyki ilościowe23, to jednak 

oferowane przez to oprogramowanie rozwiązania w przypadku czasopism nie są w pełni 

zadawalające. Nie oznacza to jednak, że w CBN Polona zabraknie tego typu zbiorów - 

obecnie trwają prace programistyczne nad przystosowaniem SZZ do prezentacji wydawnictw 

ciągłych. 

 Uruchomienie Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona to dopiero początek drogi ku 

stworzeniu prawdziwie funkcjonalnej i użytecznej narodowej biblioteki wirtualnej. Przed 

CBN jest jeszcze wiele pracy i zadań do zrealizowania, chociażby związanych ze  

sporządzaniem OCR digitalizowanych dokumentów czy udostępnieniem wielu opcjonalnych 

formatów do prezentowania publikacji. Niemniej, cieszy fakt, że Biblioteka Narodowa 

podjęła te wyzwania i zaistniała w globalnej przestrzeni cyfrowej. 

Zaobserwowane w ostatnich latach tendencje światowe w udostępnianiu zasobów 

cyfrowych wyraźnie wskazują na centralizowanie działań mniejszych ośrodków i tworzenie 

ogólnonarodowych czy też ogólnoświatowych bibliotek wirtualnych. Biblioteka Kongresu 

Stanów Zjednoczonych wraz z Google Inc. planuje uruchomienie Światowej Biblioteki 

Cyfrowej. W Europie powstała Biblioteka Europejska (TEL), a już niedługo rozpocznie się 

realizacja projektu Europejskiej Biblioteki Cyfrowej (EDL). Pytanie czy takie tendencje 

przeważą też w Polsce? Stworzona do tej pory sieć bibliotek cyfrowych wskazuje na silną 

regionalizację udostępnianych zasobów. Niewątpliwie należy ten proces wspierać, bo dzięki 

temu będzie możliwe, wspólnie z Biblioteką Narodową, utworzenie cyfrowego narodowego 

zasobu bibliotecznego. 

 

                                                 
22  Obecnie opublikowano całkowicie eksperymentalnie pięć roczników czasopisma „Polesie”. 
23  Zamieszczanie czasopism na platformie dLibra w wersji 2.5 polega na tworzeniu publikacji z każdego 

numeru czasopisma. W ten sposób z jednego rocznika, na przykład gazety, uzyskuje się średnio 303 
publikacje. W CBN Polona jeden rocznik czasopisma jest jedną publikacją w bibliotece cyfrowej. 

  



Barbara Szczepańska 
Kancelaria prawna Lovells H. Seisler Sp. komandytowa 
 

 

Prawo autorskie – ochrona dzieł elektronicznych 
 

 

Własność intelektualna,1 a w szczególności prawo autorskie i prawa pokrewne2 

wywierają ogromny wpływ na znaczą część podejmowanych przez biblioteki działań. 

Kształtują rodzaj usług, które biblioteka może oferować swoim użytkownikom i warunki, na 

jakich biblioteki mogą zapewnić dostęp do materiałów chronionych tym prawem. Wpływają 

na sposób, w jaki biblioteki mogą funkcjonować i podejmować działania w zakresie 

udostępniania, archiwizacji i ochrony zbiorów. 

  

Problem praw autorskich nabrał dodatkowego znaczenia w powstającym na naszych 

oczach społeczeństwie informacyjnym, w którym kluczową rolę odgrywa dostęp do szeroko 

rozumianych mediów oraz środków powszechnej i bezpośredniej komunikacji. 

Wykorzystywanie technologii cyfrowej do zapisywania, udostępniania, przechowywania, 

archiwizowania i przesyłania dzieł spowodowało zmianę sposobów i zakresu ich eksploatacji 

(wykorzystania). Poza pozytywnymi konsekwencjami tych zjawisk, pojawia się również 

niebezpieczeństwo w postaci naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych na niespotykaną 

skalę poprzez wykorzystywanie chronionych dóbr bez zgody uprawnionych podmiotów lub 

„manipulowanie” treścią utworów rozpowszechnianych w postaci cyfrowej.3

 

Dyskusja tocząca się w środowiskach związanych z własnością intelektualną jest silnie 

spolaryzowana. Z jednej strony mamy podmioty zainteresowane jak największą ochroną praw 

autorskich (do tej grupy należą wydawcy, producenci, koncerny medialne i często, choć nie 

zawsze, autorzy).4 Z drugiej strony są użytkownicy, którzy chcieliby korzystać z dzieł w 

                                                 
1  Pojęcie własności intelektualnej jest bardzo szerokie i obejmuje prawo autorskie i prawa pokrewne oraz 

prawa własności przemysłowej takie jak znaki towarowe, projekty wynalazcze, ochrona konkurencji i 
zwalczanie nieuczciwej konkurencji.  

2  Prawa pokrewne, to zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do artystycznych 
wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nagrań programów, prawa do pierwszych wydań, 
prawa do wydań naukowych i krytycznych, niektóre dobra osobiste. 

3  A. Matlak: Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym. Kraków 2004 s. 14. 
4  Autorom, zwłaszcza prac naukowych, często bardziej zależy na jak najszerszej dystrybucji wyników ich 

badań, niż na osiągnięciu doraźnych korzyści materialnych. Dla przykładu, jeśli publikacja w czasopiśmie 

  



sposób nieograniczony (bezpłatnie, w każdym miejscu i o każdym czasie) tym bardziej, że 

pozwala na to technologia. Pomiędzy tymi dwoma biegunami znajdują się bibliotekarze, 

którzy z jednej strony stoją na straży ochrony praw autorskich, z drugiej zaś reprezentują 

czytelników, zainteresowanych wolnym dostępem do źródeł. 

 

1. Pojęcie dobra wspólnego, publiczny dostęp do zasobów kultury  

 

Dla pełnego zrozumienia toczącej się obecnie burzliwej dyskusji na temat własności 

intelektualnej należy wyjaśnić podstawowe pojęcia, którymi posługują się strony sporu. Od 

pewnego czasu jednym z podstawowych pojęć pojawiających się w tej dyskusji jest dobro 

wspólne (ang. common good). Ma ono swoje źródło w angielskiej rewolucji agrarnej, 

polegającej na grodzeniu dotychczas wspólnych pastwisk. Wynikiem grodzenia była 

przemiana własności, która doprowadziła do tego, że 1895 r. 99 proc. ziemi było własnością 

mniej niż 0,5 proc. populacji.5 Dzięki temu wzrosła co prawda wydajność upraw, ale 

równocześnie zniszczono wspólne zasoby, które były gwarancją spójności wspólnoty.6 W 

latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Garrett Hardin opublikował artykuł pod znamiennym 

tytułem „Tragedia wspólnego pastwiska” (ang. The tragedy of the commons), którego teza 

głosiła, że dobra będące wspólną własnością są skazane na nieuchronny upadek.7 Tekst ten 

został później wykorzystany do pochwały procesów prywatyzacji, w tym prywatyzacji 

kultury, przez jej przeciwników zwanej często „drugim ruchem grodzenia”,8 który objawia 

się w postępujących zmianach prawa autorskiego.  

Prywatyzacja kultury, czyli ograniczanie dostępu do jej wytworów, odbywa się na 

kilku płaszczyznach. Pierwszą i najważniejszą jest zwiększanie zasięgu i czasu trwania praw 

autorskich. Od kilkunastu lat obserwujemy wydłużenie czasu trwania autorskich praw 

majątkowych. W polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1952 r. okres 

ten wynosił 20 lat od śmierci autora, w 1994 r. wprowadzono okres pięćdziesięcioletni a w 

                                                                                                                                                         
naukowym bądź serwisie internetowym pozwoli na rozszerzenie kręgu odbiorców, autor publikacji naukowej 
jest w stanie zrezygnować z dodatkowego wynagrodzenia. Niestety, jeśli wcześniej podpisał umowę z 
określonym wydawcą na publikacje wyników swoich badań w określonym czasopiśmie, nie zawsze ma prawo 
do wykorzystania tego tekstu w innym czasopiśmie. Więcej na ten temat będzie w części tekstu poświęconej 
repozytoriom. 

5  J. Lipszyc: Nie gródźmy kultury. „Gazeta Wyborcza” nr 128, wydanie z dnia 02.06.2006.  
6  J. Hofmokl, A. Tarkowski: Creative Commons, innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój wolnej 

kultury. „Biuletyn EBIB” 2005 nr 3 (64). Tryb dostępu: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2005/64/hofmokl_tarkowski.php [dostęp 10 października 2006] 

7  G. Hardin: The Tragedy of the Commons. “Science”  1968 vol. 162: 1243-48.  Tryb dostępu:  
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243 [dostęp 10 października 2006]. 

8   J. Hofmokl, A. Tarkowski: Creative Commons... 

  



nowelizacji dokonanej w 2000 r. przedłużono ochronę do 70 lat po śmierci twórcy. Źródłem 

tej tendencji jest amerykańskie prawo autorskie, które pozostaje pod silnym wpływem lobby 

producenckiego. To producenci i wielkie koncerny medialne są najbardziej zainteresowane 

przedłużaniem ochrony praw autorskich. Najlepszym tego przykładem jest Walt Disney, 

który zbudował swoje imperium na zapożyczaniu pomysłów od Bustera Keatona czy braci 

Grimm (w latach dwudziestych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych autorskie prawa 

majątkowe trwały około 32 lat, zatem Disney nie był zobowiązanym ani do pytania o prawo 

do wykorzystania dzieła, ani do przekazania wynagrodzenia ewentualnym następcom 

prawnym tych twórców).9 Dziś, kiedy autorskie prawa majątkowe do wielu dzieł Disneya 

zaczynają powoli wygasać, koncern Walta Disneya postuluje przedłużenie czasu ochrony do 

lat 100! Stałe przedłużanie autorskich praw majątkowych powoduje ograniczanie domeny 

publicznej (ang. public domain), czyli ogółu utworów, co do których autorskie prawa 

majątkowe wygasły bądź autorzy zrzekli się ich. Domena publiczna jest kolejnym ważnym 

pojęciem z dyskusji o własności intelektualnej, bowiem po wygaśnięciu praw majątkowych 

do utworu, nie potrzeba niczyjej zgody, aby z niego korzystać bądź tworzyć na jego 

podstawie tzw. utwory zależne, np. nakręcić film na podstawie książki. Warto podkreślić, że 

to właśnie problem ograniczenia domeny publicznej jest niezwykle ważny dla budowy 

bibliotek cyfrowych. Tylko kilka procent produkcji wydawniczej jest w stałym obiegu, nawet 

po kilku latach przynosząc zysk autorowi i wydawcy. Komercyjne życie większości książek 

trwa zaledwie kilka lat. Cóż zatem stoi na przeszkodzie do włączenia ich do bibliotek 

cyfrowych? Gdyby były w domenie publicznej nic, ponieważ jednak nadal pozostają 

chronione prawem autorskim, twórcy biblioteki cyfrowej muszą otrzymać zgodę właściciela 

praw autorskich na ich wykorzystanie w bibliotece cyfrowej. Ponieważ proces ten jest czaso- 

i pracochłonny, a często niemożliwy do zakończenia ze względu na  opór właściciela praw 

autorskich, w powstających bibliotekach cyfrowych obserwujemy zjawisko „czarnej dziury 

XX wieku” (ang. 20th century black hole), polegające na braku twórczości 

dwudziestowiecznej.  

 

2. Prawo autorskie, ochrona dzieł, prawa autorów i wydawców dzieł versus dozwolony 

użytek 

 

                                                 
9  Więcej na ten temat w książce: L. Lessig: Wolna kultura. Warszawa 2005, s. 46-55, 159-162.  
 

  



 Zgodnie z prawem międzynarodowym i aktami prawnymi wydanymi na jego 

podstawie w poszczególnych krajach autorowi przysługuje niezbywalne prawo do autorstwa 

utworu zwane autorskim prawem osobistym. Drugim prawem, które przysługuje autorowi, 

jest prawo do rozporządzania utworem i otrzymywania wynagrodzenia za jego korzystanie, 

zwane majątkowym prawem autorskim. To prawo jest zbywalne i może zostać przeniesione 

zgodnie z wolą autora na inne podmioty. Przejście autorskich praw majątkowych może 

nastąpić po podpisaniu umowy, w której autor przenosi autorskie prawa majątkowe na innym 

podmiot (umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych pozbawia autora możliwości 

dalszego rozporządzania dziełem) lub też po podpisaniu umowy o korzystanie z utworu 

(licencji). Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. Licencja wyłączna ogranicza prawa 

autora do wykorzystywania dzieła, natomiast licencja niewyłączna zezwala twórcy na 

upoważnienie innych podmiotów do korzystania z tego samego dzieła na takich samych 

polach eksploatacji (np. publikacje tego samego artykułu w różnych czasopismach). 

 

a. ochrona utworów w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych10

 

W myśl ustawy ochronie podlegają utwory, czyli przejawy działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art.1).  

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:  

1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty,  

2. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,  

3. opublikowane opisy patentowe lub ochronne,  

4. proste informacje prasowe (art. 4). 

Autorskie prawa majątkowe wygasają po 70 latach od śmierci twórcy. Po tym czasie 

można dowolnie korzystać z utworu. Jedynie w określonych przypadkach (art. 40) producenci 

i wydawcy utworów nie korzystających z ochrony autorskich praw majątkowych mają 

obowiązek przekazywania wpłat na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.  

Ustawa posługuje się pojęciem utworu opublikowanego (art. 6 ust. 1), czyli utworu, 

który został zwielokrotniony za zezwoleniem twórcy i którego egzemplarze zostały 

                                                 
10 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 06. 90.632) 
 

  



udostępnione publicznie oraz utworu rozpowszechnionego (art. 6 ust. 3), czyli utworu, który 

za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. 

b. prawa autorów i wydawców versus dozwolony użytek 

Prawo autorskie zakłada, że autorowi przysługuje wyłączne prawo do dysponowania 

swoim dziełem oraz otrzymanie wynagrodzenie za wykorzystanie jego dzieła (art. 17). Prawo 

do wynagrodzenia i całkowitego rozporządzania dziełem może przejść na wydawcę, jeśli 

autor wyrazi na to zgodę podpisując stosowna umowę. Jednakże, na gruncie ustawy, niektóre 

podmioty uzyskały prawo do korzystania z utworów chronionych prawem autorskim bez 

uzyskiwania zgody właściciela praw autorskich, a w niektórych przypadkach również bez 

przekazywania stosownego wynagrodzenia. Prawo to nazywa się dozwolonym użytkiem. 

Zgodnie z art. 34 użytek taki nie może naruszać normalnego korzystania z utworu i godzić w 

słuszne interesy twórcy,11 czyli nie może spowodować nieusprawiedliwionego zmniejszenia 

dochodów uprawionego.  

 

Rozróżniamy dozwolony użytek prywatny (osobisty) i publiczny. Dozwolony 

użytek prywatny zapisany jest w art. 23 ustawy. Dopuszcza on nieodpłatne i niewymagające 

zgody twórcy korzystanie z utworu na potrzeby własnego użytku osobistego oraz przez krąg 

osób pozostających w stosunku osobistym, czyli rodziny, krewnych i przyjaciół. Na jego 

gruncie można na przykład uznać, że nie jest bezprawne kserowanie dla własnych potrzeb 

całego podręcznika, skryptu, książki naukowej czy czasopisma.12 Nie jest jednak 

dopuszczalne zwielokrotnianie programów komputerowych czy elektronicznych baz danych.  

 

Instytucja dozwolonego użytku publicznego dla bibliotek szkół i ośrodków 

dokumentacji znana jest też jako licencja ustawowa. Licencje ustawowe mogą być odpłatne 

i nieodpłatne.  

Instytucje naukowe (art. 27) mogą wykorzystywać drobne utwory lub fragmenty dla 

celów dydaktycznych. Oznacza to, że wykładowca może przygotować kopie tekstów na 

zajęcia bez konieczności wynagrodzenia autora wykorzystywanego dzieła. W celach 

dydaktycznych można zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty 

                                                 
11  Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. J. Barta, R. Markiewicz. Wyd. 2 rozszerz. Kraków 2005, s. 69. 
12  Tamże, s. 74. 
 

  



większych utworów w podręcznikach i wypisach (art. 29). Za takie wykorzystanie dzieła 

twórca powinien jednak otrzymać wynagrodzenie. 

 

Zakres dozwolonego użytku dla bibliotek zawiera się w art. 28 ustawy. Zgodnie z nim, 

bibliotekom wolno: 

• udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, 

egzemplarze utworów opublikowanych;  

• sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy 

utworów opublikowanych, niedostępnych w handlu - w celu 

uzupełniania, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich 

udostępniania; 

• udostępniać nieodpłatnie zbiory do celów badawczych lub 

poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego 

(terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.13  

Wskazana wyżej licencja ustawowa nie tylko umożliwia bibliotekom korzystanie z 

chronionych utworów, bez konieczności uzyskiwania na taką eksploatację zgody twórców lub 

innych podmiotów uprawnionych, lecz także nie wprowadza obowiązku zapłaty 

jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu. Aby jednak powołany przepis mógł znaleźć 

zastosowanie w konkretnym przypadku, konieczne jest spełnienie wszystkich wynikających z 

niego przesłanek. Po pierwsze konieczne jest, aby udostępnianie odbywało się nieodpłatnie. 

W wyjaśnieniach Ministerstwa Kultury z dnia 7 października 2002 r. do ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych podkreślono, że nie ma szczególnego uprawnienia dla 

bibliotek do odpłatnego udostępniania zainteresowanym osobom utworów (w tym tych 

utrwalonych na nośnikach elektronicznych) bez zgody podmiotów uprawnionych.14 Jeśli 

biblioteka podejmuje się pobierania opłat z tytułu udostępniania materiałów bibliotecznych w 

oparciu o art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, nie zwalnia jej to od 

przestrzegania wymogów, płynących z przepisów prawa autorskiego, w tym uzyskania na 

taką eksploatację stosownych zezwoleń podmiotów uprawnionych.15 Zatem, jeśli biblioteka 

pobiera opłaty za wypożyczenia fonogramów lub wideogramów, powinna wystąpić do twórcy 

o zgodę na to działanie i odprowadzać na jego konto należne tantiemy. Sporządzenie kopii z 
                                                 
13  Ostatni punkt jest omówiony przy analizie zasobów bibliotek cyfrowych. 
14  Pismo Ministra Kultury z dnia 7 października 2002 r., sygn. DP/WPA.024/270/02 
15  A. Matlak: Działalność bibliotek w świetle nowych regulacji z zakresu prawa autorskiego. „Biuletyn EBIB”  

2004 nr 2 (53). Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/53/matlak.php [dostęp 10 października 2006] 
 

  



utworów opublikowanych, również w postaci cyfrowej jest dozwolone, pod warunkiem, że 

kopia wykonana jest w celu ochrony lub uzupełnienia zbiorów. Dodatkowo należy pamiętać, 

że w obrocie powinno być zawsze tyle samo egzemplarzy utworu, co oznacza, że jeśli 

wykonamy kopie utworu w celu ochrony oryginału i udostępniamy ją czytelnikom, to 

oryginał powinien być wycofany z udostępniania.  

3. Regulacje mające zastosowanie w procesie tworzenia bibliotek cyfrowych 

Tworzenie i funkcjonowanie bibliotek cyfrowych jest procesem złożonym, 

regulowanym przez kilka aktów prawnych: ustawę o bibliotekach, ustawę o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawę o bazach danych. 

a. zasoby biblioteki cyfrowej w świetle ustawy o bibliotekach16

Ustawa o bibliotekach nie zawiera żadnych odniesień do bibliotek cyfrowych. 

Posługuje się natomiast definicją materiałów bibliotecznych, którymi są dokumenty 

zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie 

od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne 

(piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, 

audiowizualne i elektroniczne. Zgodnie z tą definicją zdigitalizowane wersje utworów 

znajdujące się w bibliotekach cyfrowych są materiałami bibliotecznymi, a ich 

rozpowszechnianie w systemie online jest formą udostępniania zbiorów.17 A zatem wszelkie 

przepisy dotyczące bibliotek tradycyjnych będą się stosowały również do bibliotek 

cyfrowych.  

b. zasoby biblioteki cyfrowej w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych 

 Twórcy zasobów biblioteki cyfrowej muszą dokonać jednej z dwóch podstawowych 

czynności: nabyć zdigitalizowaną wersję utworu, który chcą zamieścić w bibliotece cyfrowej, 

bądź samodzielnie sporządzić taką wersję.  

 

                                                 
16 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.97.85.539) 
17  J. Barta, R. Markiewicz: Wirtualne biblioteki a prawo autorskie. In:  Przestrzeń informacji i komunikacji 

społecznej. Księga pamiątkowa ku czci prof. Wandy Pindlowej / red. M. Kocójowa. ZN UJ PzBiIN, z. 10. 
Kraków 2004, s. 116. 

  



 Nabycie cyfrowej wersji utworu nie jest równoznaczne z możliwością jej włączenia do 

zbiorów ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej. Konieczne jest bowiem zawarcie stosownej 

umowy z podmiotem praw autorskich.18 Często umowa taka ma charakter umowy 

licencyjnej. Umowy tego rodzaju są niezwykle trudne do negocjacji i zawierają wiele 

ograniczeń. Mogą na przykład zezwalać na czasowe włączenie utworu do zasobów biblioteki 

cyfrowej, bądź przerzucić na bibliotekę odpowiedzialność za działania użytkowników.  

 

Inną formą pozyskiwania zbiorów jest zmiana formy zapisu już posiadanego dzieła 

(digitalizacja, cyfryzacja, skanowanie). Jeśli prawa autorskie do utworu wygasły, nie będzie 

naruszeniem prawa zmiana formy zapisu, a następnie włączenie utworu do zbiorów biblioteki 

cyfrowej. Nieco trudniej i mniej klarownie jest jednak w przypadku, kiedy prawa autorskie 

nie wygasły. Jak wspomniano wcześniej biblioteki na podstawie licencji ustawowej 

wyrażonej w art. 28 ust. 2 mają prawo do „retrodigitalizacji” swoich zbiorów19 bez 

uzyskiwania zgody i odprowadzania wynagrodzenia. Biblioteki mogą również w ramach 

licencji ustawowej udostępniać swoje zbiory za pośrednictwem końcówek systemu 

informatycznego (terminali) znajdujących się na ich terenie. Licencja ta została wprowadzona 

w 2004 r. w wyniku implementacji dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie 

informacyjnym. Zezwala ona na udostępnianiu zbiorów wyłącznie na terminalach-

komputerach, które zlokalizowane są na terenie bibliotek (w pomieszczeniach 

wykorzystywanych przez bibliotekę, będących jej własnością bądź wynajmowanych przez nią 

na prowadzenie działalności bibliotecznej).20 A zatem w ramach biblioteki cyfrowej 

dostępnej tylko za pośrednictwem sieci wewnętrznej biblioteki można udostępniać bez zgody 

twórców nieodpłatnie egzemplarze utworów. Musi być natomiast spełniony warunek, że 

udostępnianie to odbywa się wyłącznie dla celów badawczych lub poznawczych (praca 

naukowa, szkolenie, doskonalenie zawodowe, itp.).21 Ze względu na cele określone w 

licencji, na bibliotece ciąży kontrolowanie czy zbiory udostępniane są do celów badawczych i 

poznawczych. Może się to odbywać na przykład poprzez wprowadzenie dostępu dla 

                                                 
18  Tamże, s. 122. 
19  Tamże, s. 119.  
20  Po dwóch latach od nowelizacji w literaturze przedmiotu nadal nie ma zgody co do tego, czy licencja ta 

dotyczy wyłącznie pomieszczeń wykorzystywanych przez bibliotekę, czy też objęte nią są również terminale 
wystawione w akademikach, bądź na wydziałach. Por. S. Stanisławska-Kloc: Prawo autorskie a biblioteka 
cyfrowa. In: Konferencja: Internet w bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt. Wrocław, 12-14 
grudnia 2005 roku. [Wrocław] 2006. (EBIB Materiały konferencyjne nr 12). Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?e [2006.10.10]; B. Howorka:  Biblioteka cyfrowa i 
prawo autorskie. „Bibliotekarz” 2006 nr 10 s. 11.  

21  B. Howorka: Biblioteka cyfrowa… s. 11.  
 

  



określonej grupy użytkowników (np. studenci i pracownicy naukowi). Nieograniczone 

udostępnianie zasobów biblioteki cyfrowej (za pośrednictwem Internetu, ze strony WWW 

biblioteki czy uczelni) wiąże się, jak wspomniano wcześniej z koniecznością uzyskania zgody 

właścicieli praw autorskich oraz odprowadzeniem na ich rzecz stosownego wynagrodzenia. 

  

 Pewną swobodą w tym zakresie dysponują instytucje naukowe oraz zakłady pracy, np. 

takie jak biblioteka. Na gruncie art. 12 pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w 

wyniku wykonywania obowiązków służbowych, nabywa prawa autorskie do tego utworu. A 

zatem jeśli pracownik biblioteki napisał w ramach swych obowiązków służbowych artykuł 

bądź książkę, to autorskie prawa majątkowe przechodzą na bibliotekę i ma ona prawo 

włączyć dany tekst do zasobów własnej biblioteki cyfrowej.  

 

 Autorskie prawa majątkowe do utworów, które powstały w wyniku działalności 

naukowej lub badawczej zwykle nie pozostają przy twórcach. Część praw autorskich na 

przykład do projektów, raportów i analiz staje się własnością uniwersytetów, czyli 

pracodawców. Prawa autorskie do publikacji wydanych w wydawnictwie uczelnianym 

przechodzą na wydawnictwo, czyli de facto stają się własnością uczelni. Powyższe regulacje 

mają swoje odzwierciedlenie w zasobach tworzonych obecnie bibliotek cyfrowych. Znaczna 

ich część powstaje w ramach uczelni i szkół wyższych, stanowiąc w zasadzie repozytorium 

prac naukowych danej uczelni. Mając na uwadze wcześniejsze rozważania, jasne jest, że 

znaczna część utworów powstałych w ramach pracy pracowników może być włączona do 

zasobów repozytorium bez uzyskiwania stosownej zgody. Niestety, prawa autorskie do 

artykułów w czasopismach naukowych oraz książek i ich fragmentów przechodzą na 

wydawców, a odpowiednio skonstruowane umowy autorskie często bezpowrotnie „odbierają” 

autorowi prawo do korzystania z danego tekstu. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku tych 

czasopism naukowych, których ranga jest szczególnie duża. Publikacja tekstu w takim 

czasopiśmie często wiąże się z wniesieniem opłaty przez autora, co w konsekwencji oznacza, 

że uczelnia płaci za prace badawcze trzykrotnie: podczas badań, za publikowanie wyników 

badań i za prenumeratę czasopisma, w którym wyniki badań zostały opublikowane.22

                                                 
22  Narastająca niechęć środowiska naukowego do tego rodzaju praktyk spowodowała powstanie i rozwój ruchu 

Open Access. Został on wsparty przez powstanie nowego rodzaju licencji na korzystanie z utworów objętych 
prawem autorskim zwanej Creative Commons http://creativecommons.pl/. Creative Commons to organizacja, 
która za zadanie postawiła sobie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym 
nie skrępowanym korzystaniem z cudzej twórczości. Głównym celem organizacji jest stworzenie 
umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych domyślnych reguł prawa 
autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu przepływowi informacji. Pod hasłem: pewne 

  



 

c. zasoby biblioteki cyfrowej w świetle ustawy o ochronie baz danych23  

 Zgodnie z ustawą bazą danych jest zbiór danych lub jakichkolwiek innych 

materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, 

indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, 

wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, 

weryfikacji lub prezentacji jego zawartości (art. 1). W świetle tej definicji biblioteka cyfrowa 

jest niewątpliwie bazą danych. W związku z tym jej producentom przysługuje prawo do 

ochrony bazy i uprawnienie do zakazu pobierania i wtórnego wykorzystania (w innych 

bazach) jej fragmentów lub całości.  

 
4. Zagrożenia i ograniczenia w tworzeniu bibliotek cyfrowych 

 

a. dzieła osierocone 

Dzieła osierocone (ang. orphan works) to takie dzieła, których właściciel praw 

autorskich nie jest znany. Materiały osierocone są bardzo ważne wszędzie tam, gdzie wojna 

dokonała spustoszeń, zmieniła granice państw, zniszczyła instytucje, które nigdy się nie 

odrodziły, ale również w sytuacji, gdy przestały istnieć instytucje, które publikowały dzieła. 

Trudności związane z odnalezieniem właściciela praw autorskich powodują 

niejednokrotnie, że dane dzieło nie zostaje włączone do zbiorów biblioteki cyfrowej.  

b. techniczne zabezpieczenia 

 

Wspomniana wcześniej prywatyzacja kultury odbywa się również na płaszczyźnie 

prawno-technologicznej, a przejawem tego jest wprowadzanie technicznych zabezpieczeń 

(ang. technological measures), które pozwalają na kontrolę bądź na ograniczenie 

                                                                                                                                                         
prawa zastrzeżone (w opozycji do hasła: wszelkie prawa zastrzeżone) organizacja stara się zapewnić twórcom 
jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. 
Strona internetowa organizacji pozwala właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw ogółowi, 
przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez różnego rodzaju licencje, które twórca może wybrać, 
publikując swoje dzieło w Internecie. In Wikipedia [online]. Tryb dostępu:  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons [2006.10.10]. 

 
 
23 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 01.128.1402) 
 

  



wykorzystania dzieła w środowisku cyfrowym. Zabezpieczenia te noszą na całym świecie 

wspólną nazwę Digital Rights Management (DRM). W środowiskach prawniczych i tekstach 

różnych aktów prawnych spotkać można jeszcze jeden termin, który ma związek z systemami 

zarządzania prawami, a mianowicie Technological Protection Measures (TPM). Zgodnie ze 

słowniczkiem do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych technicznymi 

zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, których 

przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub ograniczenie działań umożliwiających 

korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem prawa. Skutecznymi 

technicznymi zabezpieczeniami (ang. effective technological measures) są  zabezpieczenia 

umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chronionego utworu 

lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu dostępu lub mechanizmu 

zabezpieczenia, w szczególności szyfrowania, zakłócania lub każdej innej transformacji 

utworu bądź artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, które 

spełniają cel ochronny. Informacjami na temat zarządzania prawami są informacje 

identyfikujące utwór, twórcę, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach 

eksploatacji utworu, o ile zostały one dołączone do egzemplarza utworu lub są przekazywane 

w związku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody indentyfikacyjne.24 Pierwotnie zatem 

DRM miały służyć jedynie jako informacje na temat utworu, coś porównywalnego z kartą 

tytułową książki, podczas gdy TPM miały zgodnie ze swym pojęciem znaczeniowym 

utrudniać, bądź uniemożliwiać nieuprawnione korzystanie z utworu. Z czasem te pojęcia 

uległy wymieszaniu i obecnie to termin DRM w międzynarodowej dyskusji jest używany jako 

termin-klucz, określający systemy zabezpieczeń eliminujące nieuprawniony dostęp do dzieł.25  

Do najważniejszych problemów wynikających ze stosowania systemów DRM zaliczyć 

można:  

• niemożność uzyskania zgody na usunięcie (obchodzenie) zabezpieczeń 

z dzieł osieroconych (biblioteka posiadająca dzieło zechce je 

skopiować, do czego ma prawo na podstawie licencji ustawowej dla 

bibliotek). Jeśli właściciel praw autorskich jest nieznany, uzyskanie 

zgody na usunięcie (obejście) zabezpieczenia nie jest możliwe.  

                                                 
24  Art. 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.00.80.904. Warto dodać, że słowniczek 

polskiej ustawy jest skopiowany z dyrektywy 2001/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach 
określonych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 

25  Np. Wikipedia podaje, że Digital Rights Management to system zabezpieczeń mający przeciwdziałać 
używaniu danych cyfrowych w sposób sprzeczny z zamiarem ich wydawcy i chronić prawa autorskie twórców. 
In Wikipedia [online]. Tryb dostępu: http://www.wikipedia.pl [2006.10.10] 

  



• włączenie pod ochronę utworów już należących do domeny publicznej, 

jeśli zostaną umieszczone na nośniku, który będzie zabezpieczony, 

możliwość ich kopiowania będzie uzależniona od woli uprawnionego. 

Raz założony DRM pozwala kontrolować chronione treści niezależnie 

od tego, czy czas ochrony autorskich praw majątkowych minął czy 

nie.26 

• biblioteki otrzymujące egzemplarz obowiązkowy, jako instytucje 

zachowujące dziedzictwo narodowe, będą ograniczane w swoich 

prawach. Nie będą mogły realizować statutowych obowiązków 

polegających na archiwizowaniu i udostępnianiu tegoż dziedzictwa, 

jeśli będą miały ograniczony dostęp do nabytego dzieła. 

 

W obecnie obowiązującej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

uprawniony z tytułu praw autorskich ma prawo do roszczeń w stosunku do podmiotu 

usuwającego lub obchodzącego techniczne zabezpieczenia, jeżeli działania te mają na celu 

bezprawne korzystanie z utworu. Ustawa pomija milczeniem beneficjentów licencji 

ustawowych, w tym biblioteki, szkoły i instytucje naukowe. Jedyny trop stanowi wspomniany 

już zapis, mówiący, że na gruncie prawa cywilnego roszczeń dochodzić można od 

podmiotów, których działania mają na celu bezprawne korzystanie z utworu. Na tej podstawie 

w doktrynie uznaje się, że podmioty uprawnione do korzystania z utworów na podstawie 

licencji ustawowych, mają prawo do obchodzenia technicznych środków zabezpieczających 

bez uzyskiwania zgody właścicieli praw autorskich. Jednakże zgodnie z duchem i literą 

dyrektywy wprowadzono penalizację wytwarzania, posiadania i przechowywania urządzeń 

lub komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia 

skutecznych technicznych zabezpieczeń. A zatem usuwać zabezpieczenia można (choć nie 

wynika to bezpośrednio z ustawy), ale posiadanie potrzebnego do tego sprzętu jest 

zabronione! Wiadomo już, że prace nad zmianą ustawy trwają, niestety idą w kierunku 

bardziej restrykcyjnym niż obecne zapisy. 

 

 

 

 

                                                 
26  VaGla, DRM- dyskusja trwa. Tryb dostępu: http://prawo.vagla.pl [2006.10.10] 
 

  



5. Projekt Google Book Search 

 

W 2004 r. firma Google ogłosiła projekt budowy biblioteki cyfrowej Google Print 

Library Project (w 2005 r. projekt zmienił nazwę na Google Book Search).27 Założeniem 

projektu miało być umożliwienie dotarcia poprzez Internet do wielkich zasobów kultury i 

nauki, dzięki narzędziom wyszukiwawczym stworzonym przez firmę Google. Pierwszych 

treści (twórczość XIX-wieczna) dostarczyć miała biblioteka uniwersytetu w Oxfordzie. Jako 

kolejne do projektu dołączyły biblioteki uniwersytetów Stanford, Harvard, Michigan i 

Nowojorska Biblioteka Publiczna. W tym samym czasie Google rozpoczęło również 

rozmowy z wydawcami. Do projektu dołączyły między innymi takie wydawnictwa jak 

Blackwell, Cambridge University Press, University of Chicago Press, Houghton Mifflin, 

Hyperion, McGraw-Hill, Oxford University Press, Pearson, Penguin.  

 

Zasoby Google Book Search przeszukuje się wpisując w okno wyszukiwawcze termin 

lub wyrażenie. Jako wynik otrzymujemy listę książek, w których poszukiwane przez nas 

słowo występuje. Od strony prawnoautorskiej warto podkreślić, że niezależnie od tego, jaki 

sposób dostępu jest oferowany, w zasobach firmy Google znajdują się pełne teksty książek. 

Przy każdej wyszukanej pozycji dostępna jest informacja na jakich zasadach dany tekst jest 

udostępniany: pełne teksty dzieł (ang. full view) to te, które pozostają w domenie publicznej 

lub takie, co do których autor lub wydawca wyrazili zgodę na pełnotekstowe udostępnianie; 

ograniczony dostęp (ang. limited preview) dla dzieł, których autorzy i wydawcy zezwolili 

jedynie na udostępnianie kilku stron; urywek (ang. snippet view), w kórym mamy dostęp do 

informacji bibliograficznej o książce oraz dostęp do jej fragmentów (kilku zdań w których 

pojawia się wyszukiwane przez nas słowo) i brak dostępu (ang. no preview available), 

najbardziej restrykcyjna forma, w której użytkownik jako informację zwrotną otrzymuje 

prosty rekord bibliograficzny oraz wiedzę, że w danej książce poszukiwane przez niego słowo 

lub wyrażenie pojawia się.  

 

Użytkownicy serwisu Google przyjęli tę inicjatywę entuzjastycznie. Mniej 

entuzjastycznie zareagowała część wydawców i autorów. Amerykańskie Zrzeszenie 

Wydawców (ang. The Association of American Publishers, APP) pozwało firmę Google, 

oskarżając ją o naruszanie praw autorskich. Istotę sporu stanowi odpowiedź na pytanie, kto 

                                                 
27  Więcej informacji o projekcie na stronie http://books.google.com/ 

  



ma decydować o tym, jakie książki znajdą się w zasobach Google Book Search. Wydawcy 

zaproponowali, by firma Google wykorzystała numer ISBN do identyfikacji skanowanych i 

udostępnianych książek. Na podstawie ISBN firma miałaby prosić każdego z autorów i 

wydawców o zgodę na publikację tej właśnie książki w sieci. Google upiera się przy 

zastosowaniu modelu opt-out, w którym skanuje się wszystko, a na wydawców i autorów 

spada obowiązek lub przywilej (w zależności od interpretacji) podjęcia decyzji, czy chce być 

„widoczny” w projekcie.28 Warto dodać, że firma Google została pozwana również przez 

organizację reprezentującą amerykańskich autorów The Authors Guild, która zarzuca firmie 

naruszenie praw autorskich na wielką skalę.29 Wyroki w obydwu sprawach jeszcze nie 

zapadły, ale ich treść będzie miała niewątpliwy wpływ na budowę bibliotek cyfrowych na 

całym świecie. 

 

6. Europejska Biblioteka Cyfrowa (ang. European Digital Library, EDL) 

W odpowiedzi na inicjatywę Google, wiosną 2005 r., szefowie sześciu państw, w tym 

ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, skierowali do Prezydencji Rady i 

Komisji Europejskiej list, w którym opowiedzieli się za utworzeniem europejskiej cyfrowej 

biblioteki, która zgodnie z komunikatem w tej sprawie, ma udostępnić wszystkim 

zainteresowanym europejski dorobek kulturalny i naukowy. Komisja Europejska przyjęła ten 

list ze zrozumieniem i wkrótce powstał projekt i2010 dotyczący bibliotek cyfrowych.30  

W dokumencie będącym podsumowaniem konsultacji społecznych w sprawie projektu 

i201031 jednym z najszerzej dyskutowanych tematów było prawo autorskie. Jak się można 

spodziewać najwięcej dyskusji rozgorzało wokół tego, co powinno być udostępnione. Część 

respondentów odpowiadała, że w bibliotece powinny się znaleźć tylko te dzieła, które są już 

w domenie publicznej. Jednak jak słusznie zauważają inni, takie ograniczenie spowoduje w 

zasobach biblioteki czarną dziurę z dziełami dwudziestowiecznymi. Warto dodać, że od 

                                                 
28  All the books that fit--Google Print [online]. Tryb dostępu: http://news.com.com/2061-11199_3-5904230.htm  

[2006.10.10] 
29  Authors Guild Sues Google, Citing “Massive Copyright Infringement”. Tryb dostępu: 

http://www.authorsguild.org/news/sues_google_citing.htm  [2006.10.10] 
 
30  http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm.  
31  Results online consulation “i2010: digital libraries” . Tryb dostępu: 

http://libraries.theeuropeanlibrary.org/press/results_of_online_consultation_en.pdf. Opinię w tej sprawie 
przygotowała również Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP: B. Bednarek-Michalska, B. Szczepańska:  
Biblioteki Cyfrowe. Opinia i komentarz dla MNiI do dokumentu i2010 Digital Libraries COM (2005) 465, 
Brussels 30.09.2005. In:  „Biuletyn EBIB” 2005 nr 9 (70) Tryb dostępu:  
http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/bednarek-michalska_szczepanska.php  [2006.10.10] 

  



opublikowania najważniejszej dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego dyrektywy 

2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w 

społeczeństwie informacyjnym kraje członkowskie borykają się z jej implementacją i 

interpretacją, zwłaszcza w zakresie wyjątków i ograniczeń, na co zwróciło uwagę wielu 

respondentów. Nie ustaje wielka debata nad środkami technicznych zabezpieczeń i 

informacjami o zarządzaniu prawami. Dodatkowo cały czas niejasny i niezwykle 

problematyczny jest problem dzieł osieroconych oraz tych, które przestały być wznawiane.  
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„dLibra” Digital Library Framework –  
platforma do budowy bibliotek cyfrowych  

 
 

Wstęp 
 

Prace nad polskim oprogramowaniem dla bibliotek cyfrowych rozpoczęto 

w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym już w 1996 roku. Dwa lata później 

powstała pierwsza wersja systemu dLibra, którą następnie rozwijano w warunkach 

laboratoryjnych1. Intensyfikacja prac nastąpiła po 2001 r., gdy dLibrę2 włączono w ramy 

projektu Polski Internet Optyczny – PIONIER3. W październiku 2002 r. system wdrożono w 

nowo powołanej Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (WBC). Od tego czasu datują się 

intensywne prace nad rozwojem tego środowiska, które w ciągu kilku lat urosło do rangi 

najpopularniejszego polskiego oprogramowania – do połowy 2006 roku wdrożono je w 11 

bibliotekach4, zaś kolejne (w tym „Cyfrowa Biblioteka Narodowa”) są w fazie testów5. Warto 

dodać, że WBC, a w ślad za nią twórcy dLibry od początku korzystali z doświadczeń 

zagranicznych, co pozwoliło ustrzec się wielu błędów. Trafne okazało się też założenie 

projektantów, że nowoczesna biblioteka cyfrowa nie jest li tylko uporządkowanym 

zasobem, lecz także zbiorem standaryzowanych procedur. Owe – skądinąd słuszne – 

                                                 
1  C. Mazurek, S. Szuber: Development of Digital Libraries at Poznań Supercomputing and Networking Center. 

Tryb dostępu: http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/Content/27/isthmus2000.ppt [2006.08.30] 
2  Projekt dLibra – http://dlibra.psnc.pl/ [2006.08.23]. 
3  Program PIONIER - Polski Internet Optyczny - http://www.pionier.gov.pl/projekt/program.htm [2006.08.30]. 

Podstawą programową PIONIERa był dokument „Program rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego 
środowiska naukowo-akademickiego na lata 2001-2005". W ramach programu prowadzono badania z obszaru 
nowych aplikacji i technologii społeczeństwa informacyjnego, takich jak: GRID-y obliczeniowe; biblioteki 
cyfrowe, interaktywna TV, radioastronomia (VLBI), fizyka dużych energii (ATLAS), infrastruktura i 
technologie sieciowe (LDAP, SEQUIN, i in.), zaawansowane usługi sieciowe (QUALIPSO) oraz podpis 
elektroniczny - PKI (UniZETO). 

4  Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (2002); Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (2004); Kujawsko-Pomorska 
Biblioteka Cyfrowa (2005); Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (2005); Biblioteka Cyfrowa Politechniki 
Łódzkiej (2005); Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (2005); Małopolska Biblioteka Cyfrowa 
(2006); Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa (2006); Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej (2006); 
Śląska Biblioteka Cyfrowa (2006); Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (2006). 
Stan z 23 VIII 2006. Źródło: http://dlibra.psnc.pl/ [2006.08.23]. 

5  Cyfrowa Biblioteka Narodowa [projekt Biblioteki Narodowej], Podlaska Biblioteka Cyfrowa, Jeleniogórska 
Biblioteka Cyfrowa. 

  



supozycje wypływały z obserwacji i krytycznego spojrzenia na dotychczasowe biblioteki 

cyfrowe, które były obwarowane licznymi ograniczeniami.  

Przypomnijmy, że pierwsze biblioteki cyfrowe były technicznie nieskomplikowane. 

Zwykle tworzono je jako proste witryny HTML zawierające wykazy hiperłączy do publikacji 

(tzw. model „strona WWW”), które z czasem, w miarę powiększania się zbiorów, 

wyposażano w mechanizmy wyszukiwawcze i system metadanych (tzw. model „katalog 

obiektów cyfrowych”). Wadami tych rozwiązań był jednak brak mechanizmów 

konserwacyjnych oraz brak kontroli dostępu i zarządzania zasobem i metadanymi. Obydwa 

modele odzwierciedlały filozofię pierwszych bibliotek cyfrowych, które można nazwać 

bibliotekami cyfrowymi I generacji (np. Projekt Gutenberg6 [1971] czy American Memory7 

[1994], a nawet Polska Biblioteka Internetowa8 [2001]); charakterystycznym rysem 

wspomnianych projektów było programowe ukierunkowanie na udostępnienie kanonu 

kulturowego (klasyka literacka, dziedzictwo historyczne) oraz założenie, że dostęp do 

zbiorów winien być  nielimitowany. W efekcie biblioteki I generacji realizowały przede 

wszystkim cel archiwalny (nie biblioteczny); z drugiej zaś strony udostępniane zasoby nie 

wymagały stosowania żadnych mechanizmów zabezpieczeń i kontroli dostępu, gdyż były z 

natury swej wolne od ograniczeń wynikających z ochrony praw autorskich. Takie określenie 

celów nie sprzyjało rozwojowi bibliotek cyfrowych. Było bowiem niewystarczające do 

realizacji funkcji bibliotecznych, gdyż stało w sprzeczności z jedną z zasadniczych cech 

biblioteki, zakładającej, że proces gromadzenia jest permanentny (stały, ciągły, powtarzalny), 

a także otwarty na nowe formy dokumentów. Z drugiej zaś strony istniała uzasadniona 

niechęć wydawców do nielimitowanego udostępniania, gdyż nie zabezpieczało to ich interesu 

ekonomicznego. 

dLibra była wolna od powyższych ograniczeń, gdyż już na etapie modelowania 

założono, że biblioteka cyfrowa jest tworem w pełni autonomicznym, a więc takim, w którym 

– przez analogię do tradycyjnej biblioteki – odbywają się specyficzne procesy: gromadzenia, 

opracowania i udostępniania, a jednocześnie wykorzystane są właściwości przestrzeni 

wirtualnej9. W efekcie oznacza to, że system oferuje funkcjonalność zbliżoną do tradycyjnej 

biblioteki, w szczególności: 

                                                 
6  Project Gutenberg – http://www.gutenberg.org/ [2006.08.23]. 
7  American Memory – http://memory.loc.gov/ [2006.08.23]. 
8  Polska Biblioteka Internetowa – http://www.pbi.edu.pl/ [2006.08.23]. 
9  Por. A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections. Ed. 2, Bethesda: NISO Framework 

Advisory Group, 2004. Tryb dostępu: http://www.niso.org/framework/framework2.pdf [2006.08.24]; oraz 
komentarz M. Nahotko: Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych, „EBiB” 2006, nr 4. Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2006/74/nahotko.php [2006.08.2006]. 

  



 pozwala na pełną kontrolę udostępniania zarówno na poziomie użytkownika, jak i 

zasobu (autoryzacja, autentykacja, połączenia szyfrowane), zaś z punktu widzenia 

użytkownika jest samoobsługowy; 

 obsługuje dokumenty w dowolnych formatach (tekstowe, graficzne, aplikacje) i 

strukturze (proste, złożone) oraz różne typy metadanych (Dublin Core, EAD DTD, 

MARC XML i in.); 

 oferuje rozbudowane mechanizmy wyszukiwawcze (OPAC) i jest otwarty na 

alternatywne metody dostępu (wyszukiwarki, współpraca z systemami 

rozproszonymi) oraz umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe. 

Ponadto m.in.: pozwala na pracę grupową; gwarantuje stałość punktu dostępu 

(hiperłącza) do publikacji; wspiera obsługę wydawnictw publikowanych wyłącznie w wersji 

elektronicznej (mechanizm wersjonowania); zachowuje informację o zasobach zmienianych i 

usuniętych; obsługuje najnowsze standardy komunikacyjne i informatyczne (np. RDF); 

pozwala na personalizację ustawień; ma wbudowane mechanizmy informacyjne (RSS, 

powiadomienia e-mail) i statystyczne oraz zintegrowany system zarządzania zasobem (moduł 

administracyjny i redakcyjny). Jest ponadto przystosowany do pracy na różnych platformach, 

zarówno na poziomie serwera, jak i klienta (Windows, Linux, UNIX, Apple). 
 

Moduły, aplikacje, użytkownicy 
 

System dLibra jest rozbudowaną aplikacją działająca w architekturze klient-serwer,  

składającą się z kilku modułów, przeznaczonych dla różnych klas użytkowników (rys. 1). Z 

funkcjonalnego punktu widzenia można wyróżnić pięć interfejsów: aplikację czytelnika – 

czyli interfejs wyszukiwawczy WWW przeznaczony dla użytkowników; aplikację redaktora 

– okienkowy interfejs Java10 przeznaczony dla bibliotekarzy, w którym wykonuje się 

większość czynności związanych z gromadzeniem i opracowaniem obiektów cyfrowych 

(dodawanie oraz edycja zasobów i metadanych); aplikację administratora – okienkowy 

interfejs Java przeznaczony dla administratora–bibliotekarza, służący do zarządzania 

konfiguracją biblioteki, metadanymi, kontami użytkowników i słownikami; panel 

administracyjny – interfejs WWW przeznaczony dla administratora–bibliotekarza, służący 

do zarządzania stroną WWW dLibry oraz konsolę administracyjną – interfejs (znakowy, 

okienkowy lub WWW) do zarządzania komponentami aplikacji serwera przeznaczony dla 

administratora-informatyka.

                                                 
10   Aplikacja podpisana cyfrowo, udostępniana z serwera za pomocą technologii Java WebStart. 

  



 
Rys. 1 Architektura systemu dLibra 

Źródło: http://dlibra.psnc.pl/ [2006.08.24] 

 

Analogicznie można wyróżnić trzy klasy użytkowników systemu dLibra: czytelnik – 

użytkownik systemu, który ma dostęp jedynie do stron WWW (anonimowy lub 

zarejestrowany). Zarejestrowany czytelnik ma w systemie własne konto i w zależności od 

przyznanych mu uprawnień może mieć dostęp do publikacji niedostępnych dla czytelników 

anonimowych; redaktor – użytkownik zajmujący się procesami gromadzenia i opracowania 

zasobów, czyli bibliotekarz; administrator – użytkownik, który zarządza konfiguracją, 

zasobami biblioteki i innymi użytkownikami biblioteki; ma dostęp do wszystkich modułów 

systemu. W praktyce funkcje administracyjne są podzielone pomiędzy administratora–

bibliotekarza i administratora-informatyka. Każdy z wyróżnionych użytkowników ma inne  

zadania i prawa dostępu do aplikacji: administrator dba o bibliotekę cyfrową jako całość, 

  



redaktor (najczęściej kilku redaktorów) zajmuje się tworzeniem i modyfikowaniem  

zawartości biblioteki, natomiast czytelnik jest jej beneficjentem11. 
 

Udostępnianie i interfejs WWW 

 

dLibra umożliwia cztery alternatywne metody dostępu do danych: klasyczny OPAC 

(interfejs WWW); dostęp z poziomu wyszukiwarki (np. Google) oraz dzięki zastosowaniu 

protokołu OAI-PMH wyszukiwanie rozproszone w systemie p2p lub przyłączenie własnego 

zasobu [repozytorium] do zewnętrznej bramki [harvester] umożliwiające jednoczesne 

wyszukiwanie w innych systemach. Teoretycznie możliwe jest także stworzenie innych 

sposobów dostępu, np. dołączenie do zewnętrznych katalogów linku do publikacji (np. 

wykorzystanie pola 856 w formacie MARC 21) lub dostęp z wykorzystaniem protokołu 

Z39.5012. Warto jednocześnie dodać, że wyszukiwanie pełnotekstowe jest możliwe tylko w 

dwu pierwszych metodach; pozostałe umożliwiają wyłącznie wyszukiwanie według 

atrybutów metadanych (autor, tytuł, wydawca itp.). 

Zastosowany w dLibrze interfejs WWW (rys. 2) w znaczniej mierze przypomina 

klasyczny OPAC, choć wykorzystano tu kilka nowych rozwiązań. Wśród zastosowanych 

mechanizmów znalazły się: indeksy i wyszukiwanie proste (obie metody pozwalają realizować 

zapytania elementarne) oraz opcja wyszukiwanie, która umożliwia formułowanie tzw. zapytań 

złożonych (nieograniczona liczba fraz połączonych operatorami Boole’a). Możliwości te 

istotnie poszerza specjalny język zapytań (Lucene Query)13, którego wyrażeń można użyć w 

konsoli w obu opcjach wyszukiwania; umożliwia on m.in.: maskowanie [*, ?], wyszukiwanie 

fraz [np. „historia prasy”] oraz tworzenie zapytań złożonych (operatory OR, AND, NOT) i 

rozwiniętych (nawiasy okrągłe). 

                                                 
11  Por. T. Parkoła: Podręcznik użytkownika środowiska dLibra w wersji 2.5. Poznań 2006. Tryb dostępu: 

http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/publication/21 [2006.08.26]. 
12  Przykładem takiej bramki umożliwiające dostęp do repozytoriów OAI-PMH przez protokół z39.50 jest 

OCKHAM Harvest-to-Query Sernice – http://wiki.osuosl.org/dis play/OCKPub/HarvestQuery [2006.08.30]. 
13  Por. The Apache Lucene Project – http://lucene.apache.org/java/docs/queryparsersyntax.html [2006.08.24] 

  



 

Rys. 2 Interfejs wyszukiwawczy dLibry 

 

Źródło: http://dlibra.psnc.pl/dlibra/dlibra [2006.08.26] 

 

Mechanizmy te dopełnia opcja przeglądania zasobów zgrupowanych w tzw. 

kolekcjach o konstrukcji drzewiastej (sekcja Biblioteka); tego rodzaju wyszukiwania nie 

należy jednak utożsamiać z klasyfikacją, gdyż ma on charakter pomocniczy i został 

zaprojektowany, aby umożliwić ograniczenia wyszukiwania w dużych zbiorach14. Wśród 

kolekcji wyróżnioną pozycję ma specjalna kolekcja systemowa Wystawy (ulokowana na 

górnej belce). Inne udogodnienia zgrupowane są w sekcji Dodatki, gdzie można obejrzeć 

wykaz publikacji planowanych, pobrać na lokalny dysk cały katalog biblioteki obejrzeć 

wykaz bibliotek partnerskich w wyszukiwaniu p2p (Zdalne biblioteki cyfrowe) i inne opcje 

dodatkowe (wtyczki, statystki itp.). 

Zarejestrowani użytkownicy mają do dyspozycji więcej opcji zgrupowanych w 

specjalnym panelu Konto, gdzie możliwa jest zmiana hasła oraz definiowanie subskrypcji. 

Redaktor może ze strony swego profilu uruchamiać aplikację redaktora oraz panel do 

zarządzania stroną  (edycja newsów, statystyki i in.). Warto dodać, że identyfikacja jest 

                                                 
14  Kolekcje w dLibrze służą do podziału zasobów na pewne logiczne całości; są one definiowane przez 

administratorów i mogą mieć charakter przedmiotowy (np. dziedzictwo kulturowe), podmiotowy (określona 
biblioteka) lub mieszany. 

  



podstawowym mechanizmem kontroli dostępu do zbiorów, zaś użytkownicy w zależności od 

przyznanych im indywidualnie praw lub przynależności do grupy uzyskują dostęp do różnych 

kategorii zbiorów.  

Mechanizmy zabezpieczeń i kontroli zastosowane w dLibrze są bardzo rozwinięte. 

Rozbudowany i wciąż doskonalony w nowych wersjach system identyfikacji, autoryzacji i 

autentykacji15 umożliwia ograniczenie dostępu do publikacji na kilka sposobów: dla 

określonych użytkowników, określonej grupy lub określonego IP16 i jest zabezpieczony 

szyfrowanym protokołem https17 (rys. 3). Dodatkowymi udogodnieniami, ważnymi z punktu 

widzenia promocji zbiorów są mechanizmy informacyjne (wykazy nowości, tradycyjne 

informacje itp.), które są serwowane również drogą kanałów RSS18.  
 

Rys. 3 dLibra – logowanie i alerty zabezpieczeń 

 
 
Źródło: http://www.ap.krakow.pl/dlibra/ [2006.08.24] 

                                                 
15  Por. Kontrola dostępu do zasobów w systemie dLibra [dLibra - Baza wiedzy] – http://dlibra.psnc.pl/ 

[2006.08.24]; „Autoryzacja” – to proces w którym sprawdzane jest czy dany podmiot (o ustalonej właśnie 
tożsamości) ma prawo dostępu do zasobów, o które prosi; „identyfikacja” zaś jest procesem polegającym na 
sprawdzeniu, czy przedstawiająca się osoba (ale także komputer, urządzenie lub usługa) jest tą za którą się 
podaje; „autentykacja” z kolei – czyli uwierzytelnienia, jest - dwuetapowym procesem, który łączy autoryzację 
z identyfikacją, a zatem procesem, w którym sprawdza się czy dany podmiot jest naprawdę tym za kogo się 
podaje (identyfikacja) i jakie ma uprawnienia (autoryzacja) – por. Słownik PTI. Tryb dostępu:  
http://www.isoc.org.pl/wiki/index.php/SlownikPTI/ [2006.08.24]. 

16  Rejestracji użytkownika można dokonać indywidualnie z poziomu strony www („Załóż konto”). Powstałe w 
ten sposób konto użytkownika należy aktywować, zaś wszelkich zmian uprawnień (w tym zmiany 
przynależności do grup) dokonuje administrator, z którym należy się skontaktować za pomocą formularza 
„Kontakt”).  

17  Jest to protokół sieciowy oparty na HTTP dodatkowo używający SSL do szyfrowania przesyłanych danych co 
zapewnia im bezpieczeństwo – Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Https [2006.08.24]. 

18  RSS to umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości – Wikipedia: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/RSS [2006.08.24]. 

  



 

 

Drugi sposób dostępu do dokumentów systemu dLibra istnieje dzięki tzw. jawnemu 

wystawieniu publikacji do indeksowania dla robotów wyszukiwarek (rys. 4). W tym 

przypadku skuteczność wyszukiwania, w tym liczba relewantnych wyników i ich pozycja w 

rankingu wyszukiwarki jest zmienna i zależy od algorytmu danej wyszukiwarki. Tym 

niemniej – jak wskazują doświadczenia – jest ona dla dLibry stosunkowo wysoka, co 

udowadniają wyniki eksperymentu (tab. 1). W badaniu czterech bibliotek na platformie 

dLibry liczba zaindeksowanych dokumentów oscylowała w granicach 9 (biblioteki o średnim 

i dłuższym zasobie) i wzrastała nawet trzy-, czterokrotnie (dla bibliotek o małym zasobie); 

identyczne badanie dla Polskiej Biblioteki Internetowej posadowionej na innej platformie 

dało ponad 30-krotnie mniej trafień. 
 

Rys. 4 Dostęp do publikacji dLibry  z poziomu „Google” 

 
Źródło: http://www.google.pl [2006.08.24] 

 

Tab. 1 Dokumenty z wybranych polskich bibliotek cyfrowych zaindeksowane z Google 
A B C  

Biblioteka Liczba 
dokumentów 

Liczba trafień wyszukiwarki 
Google w domenie biblioteki 

Współczynnik 
B/A 

Polska Biblioteka Internetowa 29243 
 

1010 0,03 

Kujawsko- Pomorska Biblioteka Cyfrowa [dLibra] 10945 99900 9,12 
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa [dLibra] 302 2850 9,43 
Małopolska Biblioteka Cyfrowa [dLibra] 12 409 34,0 
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa [dLibra] 12 516 43,0 
Źródło: eksperyment z 25.08.2006. Wyszukiwano frazy z nazwą biblioteki w domenie biblioteki, np. "Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa" 
site:www.ap.krakow.pl 

 

Od wersji 2.2 system pozwala na jeszcze jedną metodę dostępu: wyszukiwanie 

rozproszone w systemie „peer to peer” [p2p]. Wykorzystując ten sposób (opcja Przeszukaj 

  



biblioteki zdalne) można realizować kwerendy do wszystkich systemów dLibra jednocześnie. 

Jedynym ograniczeniem tej metody jest zawężenie zapytań do atrybutów metadanych (np. 

Dublin Core), gdyż nie umożliwia ona zapytań pełnotekstowych19. 

Interesującą opcją jest dostępna od wersji 2.0.1 możliwość wyszukiwania przez 

zewnętrzne systemy, do czego wykorzystano specjalny protokół OAI PMH – [Open 

Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting]20. Zastosowanie tej metody 

umożliwia przyłączenie własnego zasobu [repozytorium] do bramki zewnętrznej [harvester]; 

gdzie z kolei możliwe jest jednoczesne wyszukiwanie rozproszone21. Wśród wielu bramek 

wykorzystujących OAI PMH na uwagę zasługują np. OAISter22 (rys. 5). OAI PMH jest także 

mechanizmem ważnym z perspektywicznego punktu widzenia, gdyż stwarza możliwość 

budowania sieci powiązań między bibliotekami cyfrowymi23.  
 

Rys. 5 Publikacja z dLibry w OAISter 

 
Źródło: http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ [2006.08.26] 

 
Elementarnym obiektem w dLibrze jest publikacja24 i powiązane z nią metadane 

(rys. 6). W systemie publikacją może być dowolny obiekt cyfrowy niezależnie od formatu 

                                                 
19  Por. T. Kalota: Marzenie o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych, "EBiB" 2006, nr 4. Tryb 

dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/kalota.php [2006.08.24]. 
20  Protokół OAI-PMH jest protokołem służącym do selektywnego pobierania metadanych opisujących obiekty 

cyfrowe. Umożliwia on automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami gromadzącymi takie 
metadane, a systemami chcącymi te dane uzyskać. Szerzej: Open Archives Initiative - 
http://www.openarchives.org [2006.08.24]. 

21  Szerzej: Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH. [dLibra - Baza wiedzy] - http://dlibra.psnc.pl/ 
[2006.08.24]. 

22  OAIster - http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ [2006.08.24]. 
23  Por. Biblioteka cyfrowa jako otwarte, internetowe repozytorium publikacji. Aut. M. Heliński [i in.], [w:] III 

konferencja: Internet w bibliotekach (2005), EBIB Materiały konferencyjne, nr 12. Tryb dostępu : 
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?f [2006.08.30], wizualizacja powiązań dla dLibry 
– zob.: OAI Registry: http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/FriendsGraph.asp?type=cmap [graf drugi]. 

24  Publikacje mogą się dzielić na wydania. Sytuacja taka ma miejsce przy dokumentach wydanych wyłącznie w 
wersji elektronicznej, które mogą być wersjonowane. Elektroniczny odpowiednik publikacja drukowanej 
powinien zawsze funkcjonować jako odrębna jednostka, gdyż repliką niepowtarzalnego obiektu.  

  



zapisu i struktury (w tym liczby plików, z jakich się składa). W praktyce mogą to być 

dowolne publikacje samoistne piśmienniczo (od pojedynczych fotografii po wydawnictwa 

zwarte). Wydawnictwa wyższego poziomu bibliograficznego są w dLibrze odrębną, specjalną 

kategorią obiektów – tzw. „publikacje grupowe”, które zawsze dzielą się na obiekty zwykłe; 

w praktyce odpowiadają one pojęciu wydawnictwa ciągłego (w tym całość książki 

wielotomowej, serie i czasopisma). Jakkolwiek takie podejście w zastosowaniu do 

wydawnictw zwartych (np. seria czy całość wydawnictwa wielotomowego) jest słuszne i 

wystarczające – to poważne wątpliwości budzi brak specjalnego mechanizmu do 

rejestrowania czasopism (czyli modułu akcesji). W efekcie użytkownik dLibry jest zmuszony 

do katalogowania pojedynczych zeszytów jako niezależnych obiektów – co znacznie odbiega 

od tradycyjnej praktyki bibliotekarskiej i powoduje nagromadzenie się w indeksie tytułowym 

jednorodnych zapisów25.  
 

Rys. 6 Widok publikacji dLibra 

Źródło: http://www.ap.krakow.pl/dlibra/publication/14 [2006.08.24] 

 

System dLibra umożliwia stosowanie różnych schematów metadanych26, których 

składnię można odwzorować w ramach syntaktyki RDF27, np. Dublin Core28, EAD DTD29 

                                                 
25  Por. „Dziennik Poznański” w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. 
26  Szerzej: M. Nahotko: Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu. Kraków 2004; Tenże: Opis 

dokumentów elektronicznych. Teoretyczny model i możliwości jego aplikacji. Kraków 2006. 
27  RDF (ang. Resource Description Framework) czyli Struktura Opisu Zasobów jest strukturą do reprezentacji 

informacji w sieci. Jednym z wielu skutków zastosowania RDF, jest możliwość wymiany danych miedzy 
rożnymi systemami. Por. Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax - 
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210/ [2006.08.26]; nadto Polskie tłumaczenie 

  



czy MARC XML30. Z pragmatycznych względów w dLibrze domyślnie instalowany jest 

Dublin Core (DC), który – jak wykazało doświadczenie pretenduje w Polsce do miana 

standardu31. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie DC jest  brzemienne w skutki, gdyż 

stosujący go system dziedziczy zarówno jego dobre jak i złe strony. Wśród jego zalet na 

czołowe miejsce wybija się prostota, która sprawia, że jest on zrozumiały dla każdego 

użytkownika i poddaje się też stosunkowo łatwej translacji do RDF (w efekcie sprawnie 

funkcjonuje jako schemat wymiany danych). Z drugiej strony pojawia się cała gama 

wątpliwości, gdyż zbyt uproszczony opis źle funkcjonuje w dużych zbiorach. W przyszłości, 

gdy zasoby się rozrosną pojawi się problem synonimii i polisemii. Łatwo to udowodnić 

odwołując się do analizy pojęcia „tytuł”. W schemacie DC tytuł nie dzieli się dalej, z kolei w 

praktyce bibliograficznej (którą odzwierciedla MARC 21)32 wyróżnimy tytuł właściwy i 

dodatki do tytułu (podtytuły i nadtytuły), nadto wersje równoległe do każdego z tych 

elementów. Zatem katalogując w DC książkę, która poza tytułem właściwym ma jeszcze 

jakieś inne elementy, jesteśmy zmuszeni albo dołączyć te elementy do tytułu, albo ich nie 

uwzględniać. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej przy wydawnictwach, których tomy 

mają indywidualne tytuły (por. tab. 2). 
 

                                                                                                                                                         
rekomendacji Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax" - 
http://www.geocities.com/pan_andrew/ResourceDescriptionFramework.htm [2006.08.26]. 

28  The Dublin Core Metadata Initiative – http://dublincore.org/ [2006.08.26]; pol. tł. specyfikacji: Dublin Core 
Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description, przeł. M. Nahotko. - Tryb dostępu: 
http://ebib.oss.wroc.pl/standard/dc.html [2006.07.05]. 

29  EAD: Encoded Archival Description – http://www.loc.gov/ead/ [2006.08.26]. 
30  Por. The Library of Congress' Network Development and MARC Standards Office. MARC21 XML Schema:  

http://www.loc.gov/standards/marcxml/ [2006.08.26]. 
31  Wg informacji z witryny Biblioteki Narodowej [aktualności z 7 lipca 2006] na II posiedzeniu Zespołu ds. 

digitalizacji (Warszawa, 29 czerwca 2006) [...] Przyjęto uchwałę o rekomendowaniu formatów MARC 21 i 
Dublin Core jako właściwych dla metadanych obiektów digitalizowanych [...] – http://www.bn.org.pl/ 
[2006.08.25]. 

32  The Library of Congress' Network Development and MARC Standards Office – http://www.loc.gov/marc/ 
[2006.08.30]. 

  



 
Tab. 2 Porównanie rekordu MARC i Dublin Core 

MARC Dublin Core 

<dc:creator>Kot, Stanisław (1885-1975).</dc:creator> 

<dc:title>Historja wychowania : zarys podręcznikowy. T. 1, Od 

starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII</dc:title> 

<dc:publisher>Lwów</dc:publisher> 

<dc:publisher>Państwowe Wydaw. Książek Szkolnych</dc:publisher  

<dc:date>1934</dc:date>  

<dc:description>Wyd. 2 zm. i pomn.</dc:description>  

<dc:description>VII, [1], 407 s. ; 22 cm</dc:description>  

<dc:subject>pedagogika</dc:subject>  

<dc:subject>podręcznik</dc:subject>  

<dc:subject>edukacja</dc:subject>  

<dc:subject>historia</dc:subject>  

100 1  \a Kot, Stanisław \d (1885-1975).  

Źródło: NUKat: www.nukat.edu.pl [2006.08.26] Źródło: http://www.ap.krakow.pl/dlibra/rdf/e28.xml [2006.08.26] 

 

Wiele kontrowersji wśród tradycjonalistów budzą także pominięcia w DC innych 

elementów, istotnych z punktu widzenia identyfikacji wydawnictwa, jak: kolejność wydania, 

miejsce wydania czy opis fizyczny. Praktyka udowadnia, że istnieją cztery rozwiązania tego 

problemu: albo pominąć sporne elementy (co jest zgodne z wykładnią DC, ale wydaje się 

niesłuszne z punktu widzenia identyfikacji), albo – wbrew specyfikacji – wpisać te wartości 

do bliskich znaczeniowo atrybutów DC (np. kolejność wydania do atrybutu description – por. 

tab. 2), albo utworzyć podatrybuty (np. „miejsce wydania” dla publisher), albo zdefiniować 

własne atrybuty, które będą funkcjonować w obrębie naszego systemu, a przez zewnętrzne 

systemy będą ignorowane33. Jeszcze więcej kontrowersji budzą skąpe skądinąd możliwości 

DC w zastosowaniu do języka haseł przedmiotowych (JHP). Jest to problem w istocie 

nierozwiązywalny, gdyż DC nie potrafi obsłużyć gramatyki pozycyjnej, zatem użytkownicy 

dLibry są zmuszeni do stosowania języka deskryptorowego34 lub stosowania leksyki jhp z 

pominięciem reguł jego gramatyki (por. tab. 2). 

                                                 
33  Por. wytyczne dot. interpretacji DC w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytety Wrocławskiego: Biblioteka Cyfrowa 

Uniwersytetu Wrocławskiego – cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy. Aut. I. Domowicz [i in.], "EBiB" 
2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/domowicz_in.php [2006.08.24]. 

34  dLibra tylko częściowo wspiera syntaktykę języków deskryptorowych. Teoretycznie można używać 
deskryptorów i askryptorów, lecz nie ma możliwości obsługi relacji hierarchicznych. 

245 0 0 
\a Historja wychowania : \b zarys podręcznikowy. \n T. 
1, \p Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII / \c 
Stanisław Kot.  

246 3 0 \a Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII  
246 3  \a Historia wychowania  
250   \a Wyd. 2 zm. i pomn.  

260   \a Lwów : \b Państwowe Wydaw. Książek Szkolnych, \c 
1934.  

300   \a VII, [1], 407 s. ; \c 22 cm.  
504   \a Bibliogr. s. 16-23 i przy rozdz.  
650   \a Edukacja \x historia \v podręczniki.  
650   \a Pedagogika \x historia \v podręczniki.  

  



 

Rys. 7 Publikacje wielojęzyczne w dLibrze 

 
Źródło: J. Czermiński: Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki. Tryb dostępu: http://mbc.malopolska.pl/publication/85 [2006.07.23] 

 

 Zaletą dLibry jest pełna obsługa zbiorów wielojęzycznych (rys. 7). Dzięki 

zastosowaniu UTF-8 system potrafi poprawnie przetwarzać i wyświetlać publikacje w 

dowolnym języku oraz indeksować (tj. przetwarzać) treść dokumentów tekstowych (txt, html, 

doc, xml, ppt i in.) i dokumentów, które warstwę tekstową mają opcjonalnie (pdf, djvu).  

W określonych przypadkach może zaistnieć potrzeba zabezpieczenia publikacji 

przed kopiowaniem. Rozwiązaniem w tej sytuacji są własne mechanizmy dLibry, które 

można stosować tylko do dokumentów html. W innych przypadkach należy sięgnąć po obce 

narzędzie kodujące – np. Adobe Acrobat, który pozwala zabezpieczyć i nadać znak wodny 

(rys. 8).

  



 

Rys. 8 Publikacja zabezpieczona  ze znakiem wodnym 

Źródło: T. Kowalski: Media i Pieniądze. Tryb dostępu: http://mbc.malopolska.pl /publication/86 [2006.08.24] 

 

Gromadzenie i opracowanie  
 

Wszelkie działania związane z gromadzeniem i opracowaniem dokumentów w 

systemie dLibra wykonywane są w tzw. aplikacji redaktora, która korzysta z technologii Java 

WebStart35 (rys. 9). Praca z oczywistych powodów odbywa się on-line, stąd pierwszym 

krokiem jest proces logowania. Warto dodać, że w systemie może jednocześnie pracować 

wielu redaktorów, gdyż dLibra jest wielodostępna i równoległa praca nie powoduje kolizji. 

Głównym zadaniem redaktora jest zarządzanie treścią zebraną w bibliotece cyfrowej; zatem 

posiadający stosowne uprawnienia redaktor może m.in.: wprowadzać nowe publikacje do 

                                                 
35  Aplikację można wywołać podając w oknie przeglądarki z adres biblioteki dodając końcówkę „jnlp” [np. 

http://dlibra.psnc.pl/dlibra/jnlp]. Aby uruchomić aplikację redaktora, na komputerze powinna być 
zainstalowana wirtualna maszyna Javy w odpowiednio wysokiej wersji; Java [Sun]  – 
http://java.com/en/download/index.jsp [2006.08.26]. Przy pierwszym uruchomieniu należy podać parametry 
konfiguracyjne (serwer, port, użytkownik, hasło). 

  



biblioteki; zarządzać publikacjami istniejącymi (tworzyć nowe wydania publikacji, przenosić 

publikacje pomiędzy katalogami, zmieniać przyporządkowanie publikacji do kolekcji), 

opisywać zebrane publikacje metadanymi, decydować o zasadach dostępu do poszczególnych 

publikacji i katalogów oraz usuwać publikacje i in. 
 
Rys. 9  dLibra – aplikacja redaktora 

 

Aplikacja redaktora (rys. 9) składa się z  z trzech podstawowych części. Nawigację po 

zasobach ułatwia drzewo katalogów (folderów) umiejscowione po lewej stronie, które 

obrazuje hierarchiczną strukturę repozytorium. Taka organizacja wynika z zasad 

bezpieczeństwa i ma na celu logiczne uporządkowanie biblioteki. Każdy użytkownik ma 

bowiem uprawnienia tylko do ograniczonej liczby katalogów (najczęściej własnego katalogu), 

gdzie w miarę potrzeb rozbudowuje własne drzewa. W folderach znajdują się elementy 

reprezentowane jako węzły (prawa górna część okna). Elementami są publikacje oraz ich 

części podrzędne (pliki, wydania, wersje) oraz publikacje grupowe, planowane lub usunięte. 

Po wybraniu dowolnego elementu u dołu pojawi się okno własności (prawa dolna część 

okna) zawierające zakładki na których znajdują się informacje na temat wybranego 

elementów. Okno to składa się z kilku paneli edycyjnych rozmieszczonych na zakładkach 

  



(ich liczba zależy od typu zaznaczonego elementu), w których można modyfikować własności 

elementów biblioteki (edytor właściwości). Szczególnie wiele opcji ma okno właściwości 

publikacji, czyli opisu bibliograficznego (por. rys. 9), które dzieli się na zakładki: Publikacja, 

gdzie możemy zmodyfikować tytuł, wpisać uwagi administracyjne i ustawić zabezpieczenie 

przed kopiowaniem; Prawa, służąca do ustawienia dla jakich użytkowników (grup) ma być 

publikacja dostępna (dotyczy: przeglądania, odczytu i zarządzania); Kolekcja, gdzie można 

przypisać publikację do określonych kolekcji; ważną rolę odgrywa zakładka Wydanie, gdzie 

sterujemy opcją „opublikowane” (dzięki której publikacja staje się widoczna w sieci www lub 

zostaje z niej usunięta), tu także możemy ustawić ewentualną datę wygaśnięcia; na zakładce 

Wartości atrybutów można edytować zawartość metadanych DC (warto dodać, że atrybuty są 

kontrolowane przez słowniki wzorcowe) oraz importować lub eksportować metadane; 

ostatnia zakładka Informacje WWW umożliwia wpisanie opisów i komentarzy, które pojawią 

się przy opisie DC oraz pozwala dodać miniaturę do publikacji. Pozostałe elementy interfejsu 

zgrupowane w menu głównym i na pasku narzędzi zawierają najczęściej wykonywane 

czynności, które można również wybierać z menu kontekstowego. 

Rys. 10 dLibra – kreator nowej publikacji 

 

 

  



 

Aby łatwiej zrozumieć – złożoną skądinąd – problematykę opracowania w dLibrze 

warto prześledzić tok tworzenia nowej publikacji. Proces taki rozpada się na dwie fazy: 

przygotowania i opracowania.  

Faza przygotowania. Przed opublikowaniem obiektu należy: przygotować plik (pliki) 

publikacji, metadane oraz wybrać odpowiedni folder w systemie; opcjonalnie można 

przygotować także miniaturę (gif lub jpg). Pliki poszczególnych wydawnictw jeszcze przed 

opublikowaniem (czyli na dysku lokalnym) warto umieścić w odrębnych folderach oraz (jeśli 

plików jest więcej) ustalić który plik pełni rolę indeksu (pliku głównego). Jeśli korzystamy z 

zewnętrznego źródła metadanych należy je zapisać na lokalnym dysku w formacie tekstowym 

(MARC) lub xml (DC/RDF). Ostatni krok to wybór odpowiedniego folderu w aplikacji 

redaktora. Jakkolwiek wybór folderu w dLibrze nie ma żadnego praktycznego znaczenia 

warto stosować logiczne zasady porządkujące, gdyż to ułatwia zarządzanie (np. wg 

chronologii lub typów). Po wyborze odpowiedniego folderu należy z menu kontekstowego 

wybrać Nowa publikacja, co spowoduje uruchomienie kreatora.  

Faza opracowania. W pierwszym kroku pracy w kreatorze Wybierz plik główny 

publikacji (rys. 10) należy wybrać odpowiedni plik zapisany na dysku (gdy jest ich więcej – 

plik indeksowy); następnie w oknie Wprowadź metadane dla nowej publikacji należy 

wypełnić kolejno pola formularza DC odpowiednimi atrybutami (podczas wypełniana system 

automatycznie sugeruje użyte wcześniej wartości ze słowników wzorcowych); jeśli 

dysponujemy gotowymi metadanymi (DC lub MARC) zamiast ręcznego wypełniania 

używamy odpowiednich przycisków i wskazujemy ich lokalizację; na kolejnej formatce 

Ustaw prawa do publikacji przydzielamy stosowne uprawnienia (jeśli publikacja nie ma 

ograniczeń należy tzw. grupie użytkowników publicznych „public” przyznać prawo do 

przeglądania;  w oknie Dodaj publikację do kolekcji przydzielamy opracowywany obiekt do 

jednej lub kilku kolekcji;  na formatce Informacje WWW wskazujemy  lokalizację miniatury 

na dysku oraz w odpowiednich oknach dodajemy ewentualne komentarze do publicznego 

wyświetlania; na kolejnej zakładce Podaj informacje ogólne o publikacji należy zaznaczyć 

opcję „Opublikowane” (aby wydanie tuż po zakończeniu kreatora było widoczne w sieci); 

można tu także ustawić czas wygaśnięcia publikacji (po jego upływie dostęp do wydania 

zostanie samoczynnie zablokowana) oraz wpisać informacje administracyjne i sprawić by 

publikacja była zabezpieczona przed kopiowaniem tekstu (dotyczy tylko HTML); na ostatniej 

zakładce kreatora wybieramy Start i system rozpocznie przesyłanie plików na serwer; gdy 

proces się zakończy publikacja stanie się dostępna dla użytkowników. W przypadku 

  



konieczności naniesienia korekt należy publikację odnaleźć i wykonać odpowiednie zmiany, 

które będą widoczne w oknie właściwości.  

Nieco inna procedura obowiązuje przy publikacji wydawnictw ciągłych. W przypadku 

katalogowania serii, wydawnictw wielotomowych i czasopism najpierw należy stworzyć 

odpowiednie opisy serii lub całości wydawniczej używając kreatora Nowa publikacja 

grupowa, a następnie „wewnątrz niej” dodać odpowiednie przynależne obiekty. Przydatną 

opcją jest także Nowa publikacja planowana (procedura identyczna jak dla zwykłej 

publikacji, lecz bez przesyłania plików), która jest niezwykle użyteczna dla właściwego 

rozplanowania pracy. Pozostałe standardowe operacje wykonywane przez redaktorów to: 

usuwanie publikacji, usuwanie treści, aktualizacja treści, dodawanie treści do publikacji 

planowanej, przenoszenie obiektu. Nadto wiele operacji o charakterze specjalnym, np.: 

dodawanie nowych wersji plików, tworzenie wydania, porządkowanie plików, masowe 

ładowanie publikacji (import) i innych opisanych w dokumentacji36.  
 

Administrowanie 
 

Administrowanie biblioteką cyfrową obejmuje zespół różnorodnych czynności. Do 

kompetencji administratora należy przede wszystkim: zarządzanie kolekcjami, 

użytkownikami i konfiguracją systemu; na tym rola administratora jednak się nie kończy, 

gdyż podlega mu również dozór nad wyglądem interfejsu użytkownika (strona www) oraz 

zarządzanie aplikacją serwera. Jak łatwo zauważyć, każdy ze wskazanych zakresów 

czynności wymaga innych umiejętności i kompetencji. W praktyce zatem dozór nad 

systemem sprawują dwie osoby: administrator-bibliotekarz, który zajmuje się problemami 

merytorycznymi oraz  administrator-informatyk, który opiekuje się tylko stroną techniczną.  

Bieżące funkcjonowanie systemu wymaga stałej kontroli wszystkich jego składników 

oraz dbałości, aby były one integralne i spójne, zorganizowane według jednolitej metody. 

Administrator dLibry ma do tego celu dedykowany moduł (rys. 11), gdzie istnieje 

nieograniczony dostęp do odpowiednich funkcji systemu. Jednym z najważniejszych zadań 

jest zarządzanie użytkownikami. Administrator może dodawać, usuwać i modyfikować 

istniejące konta oraz przydzielać użytkowników do grup. Wśród użytkowników istnieją trzy 

predefiniowane typy kont: administrator/redaktor, które jest przeznaczone dla bibliotekarzy 

oraz dwa rodzaje konta dla użytkowników biernych: czytelnik-użytkownik stron www, który 

może logować się na stronie Web i zmieniać informacje dotyczące jego konta oraz czytelnik z 
                                                 
36  Szerzej: Por. T. Parkoła: Podręcznik użytkownika środowiska dLibra w wersji 2.5. Poznań 2006. Tryb 

dostępu: http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/publication/21 [2006.08.26]. 

  



ograniczeniami. Każdy użytkownik ma ściśle ustawiony zakres uprawnień, który określa z 

jakich zasobów może korzystać. Mechanizm kontrolny może być rozszerzony dzięki 

przypisaniu użytkownika do tzw. domeny dostępu37. Wówczas system dodatkowo rozpoznaje 

użytkownika wg IP i w zależności od ustawień umożliwia lub blokuje dostęp. Cecha ta ma dla 

bibliotek istotne znaczenie. Z jednej strony dzięki kontom pracowników, gdy ograniczymy je 

tylko do lokalu biblioteki wzrasta bezpieczeństwo systemu, z drugiej – dzięki kontom 

czytelników z ograniczeniami do budynków uczelni, biblioteki lub czytelni możliwe jest 

pełne przestrzeganie prawa autorskiego38.  
 

Rys. 11 Aplikacja administratora 

 

                                                 
37  Możliwości ograniczeń: pojedyncza nazwa DNS (np. rose.man.poznan.pl); maska adresu DNS (np. 

*.poznan.pl); pojedynczy adres IP (np. 62.21.18.55); zakres adresów IP (np. 62.21.17.55 - 62.21.18.55). 
38  Wymóg kontroli dostępu do terenu narzucają różne akty prawne, np. w art. 28  Ustawy o prawie autorskim 

[...] ustanowiono na rzecz bibliotek nowe uprawnienie umożliwiające: udostępnianie zbiorów dla celów 
badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) 
znajdujących się na terenie bibliotek [...] – cyt. za: S. Stanisławska-Kloc: Prawo autorskie a biblioteka 
cyfrowa. „EBiB” 2005, nr 9. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/stanislawska-kloc.php 
[2006.08.27]. 

  



W najnowszej wersji dLibry dodano dodatkowo mechanizm do zarządzania 

użytkownikami, wykorzystujący ideę grup LDAP39, który umożliwia integrację dLibry z 

innymi systemami bazującymi na tym rozwiązaniu. Administrator systemu czuwa także nad 

logiczną strukturą zdefiniowanych kolekcji (dodaje, usuwa, modyfikuje), zarządza 

katalogami, definiuje i reorganizuje atrybuty metadanych i opcje importu (MARC, RDF). 

Ciągłego nadzoru wymaga też utrzymanie spójności w systemowych słownikach 

wzorcowych, które kontrolują wszystkie typy wykorzystanych metadanych. 
 

Rys. 12 Panel administracyjny 

 
 

Odrębna grupa zagadnień łączy się z administrowaniem stroną www. Czynności, które 

wymagają stałego nadzoru (np. edycja „newsów” i stron pomocy) można wykonywać za 

pomocą specjalnego CMSa40 (panelu administracyjnego), który umożliwia łatwe tworzenie i 

modyfikowanie treści nawet przez użytkowników nie znających języka HTML  (rys.  12). Z 

pozycji panelu można również ustawiać parametry raportowania i oglądać statystyki. 

Pozostałe czynności administracyjne wykonuje administrator-informatyk za pomocą 

rozmaitych narzędzi właściwych dla zastosowanych w dLibrze aplikacji składowych (baza 

danych, serwer dLibra).  Prace te wymagają odpowiedniej wiedzy i są zazwyczaj 

wykonywane z poziomu konsoli; bieżące monitorowanie aplikacji umożliwiają zaś specjalne 

narzędzia, np. MC4J41. 

                                                 
39  LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol) protokół używany przez niektóre usługi katalogowe. 
40  CMS (ang. Content Management System) - system zarządzania treścią - potocznie aplikacja internetowa 

pozwalająca na łatwe zarządzanie, aktualizację i rozbudowę serwisu www.  
41  MC4J Wiki: http://mc4j.org/confluence/display/MC4J/Home [2006.08.25].  

  



 

System, architektura 
 

W sensie technicznym dLibra jest systemem wielowarstwowym działającym w 

architekturze klient-serwer. Po stronie użytkownika widoczne są wyłącznie programy 

klienckie (strona www, aplikacja redaktora i administratora); serwer zaś tworzy grupa 

powiązanych ze sobą komponentów dostarczających niezbędnych usług, które działają w 

trybie rozproszonym  (rys. 13). Taka architektura sprawia, że system jest skalowalny, a w ślad 

za tym możliwe jest przeniesienie poszczególnych usług na osobne dedykowane serwery. 

 

Rys. 13 Architektura systemu dLibra (serwer) 

 
Źródło: http://dlibra.psnc.pl/ [2006.08.24] 

 

 

 

Pełną funkcjonalność systemu zapewnia ulokowana po stronie serwera współpraca 

pięciu głównych usług, które pełnią różne role: Content Server – pełni w systemie funkcję 

  



kluczową, gdyż steruje dostępem do treści publikacji (treść może być przed wysłaniem do 

klienta kompresowana oraz szyfrowana); Metadata Server – odpowiada za prawidłową 

obsługę metadanych oraz słowników i kolekcji; Search Server – jest usługą odpowiedzialną 

za wyszukiwanie (indeksy i wyszukiwanie swobodne); Distributed Search Server – służy do 

wyszukiwania w zasobach zdalnych wykorzystujących protokół OAI-PMH; User Server – 

zarządza informacjami o użytkownikach i obsługuje mechanizmy kontroli dostępu do 

publikacji. Rolę pomocniczą pełnią System Services i Event Server, które odpowiadają za 

komunikację i współpracę pomiędzy usługami42.  

dLibra nie jest klasycznym programem ani nawet aplikacją, lecz złożonym 

środowiskiem funkcjonalnym, które wykorzystuje własne i zewnętrzne komponenty. Do 

prawidłowej pracy wymaga zainstalowania kilku dodatkowych składników: po stronie klienta 

(redaktor i administrator) niezbędna jest wirtualna maszyna Javy (Java Runtime 

Environment)43, zaś po stronie serwera baza danych (PostgreSQL44, MySQL45, Oracle46 lub 

inna47) oraz serwer aplikacji zgodny ze standardem Java Servlet (np. Apache Tomcat)48. 

    

 

                                                 
42  Szerzej: M. Werla: Podręcznik administratora środowiska dLibra w wersji 2.5. Poznań 2006. Tryb dostępu: 

http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/publication/79 [2006.08.27]. 
43  Java Runtime Environment (Sun) - http://java.com/en/ [2006.08.27]. 
44  PostgreSQL  - http://www.postgresql.org/ [2006.08.27]. 
45  MySQL  AB - http://www.mysql.com/ [2006.08.27]. 
46  Oracle - http://www.oracle.com [2006.08.27]. 
47  Pełna lista obsługiwanych baz danych: Hibernate – http://www.hibernate.org/80.html [2006/08.30]. 
48  Apache Tomcat - http://tomcat.apache.org/ [2006.08.28]. 
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Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
 
 

Pragmatyka tworzenia biblioteki cyfrowej na przykładzie 
Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC) 

 

 Biblioteki cyfrowe i repozytoria powstają na całym świecie, a lata 2004-2006 

obfitowały szczególnie wzrostem liczby nowych kolekcji. Polska ma także osiągnięcia w tym 

zakresie, wystarczy popatrzeć na mapę wdrożeń systemu dLibra, najpopularniejszego 

krajowego oprogramowania dla tego typu przedsięwzięć. W tej chwili mamy w kraju 13 

bibliotek cyfrowych, natomiast instytucji, które je tworzą jest znacznie więcej, działają one 

zwykle w konsorcjach regionalnych. 

październik 2006
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Rys.1. Wdrożenia systemu dLibra w największych ośrodkach akademickich w Polsce w latach 

2002-2006. Autor: Marcin Werla (PCSS Poznań). 

Pragmatykę tworzenia pierwszych bibliotek cyfrowych już opisano w pewnym zakresie, choć 

wszystko, co wiąże się z rozwojem cyfryzacji jest dynamiczne, zmienia się nieustannie, a 

rozumienie wszystkich aspektów digitalizacji jest wciąż niedostateczne. Istnieją także 

  



pierwsze kilkuletnie doświadczenia, zarówno w Polsce, jak i w USA, Australii, Holandii, 

Niemczech, Austrii i innych krajach Europy, jakkolwiek wielu z twórców zasobów cyfrowych 

mówi nadal o eksperymencie. Powstały modele, standardy, porady, zalecenia, które mogą stać 

się drogowskazem dla kolejnych przedsięwzięć [1] [2]. Dla przykładu można przytoczyć 

prace, które zostały wykonane przez amerykańską federację bibliotek cyfrowych The Digital 

Library Federation: http://www.diglib.org/, promującą dobre praktyki i standardy oraz 

opracowania, porady wykonane w ramach europejskich programów czy projektów DigiCult, 

Minerva [3] i innych związanych np. z ruchem Open Access. W ramach programu Minerva 

mamy do dyspozycji nie tylko poradniki i przewodniki uczące, jak należy tworzyć biblioteki 

cyfrowe, ale także listę Centrów Kompetencji, które można odwiedzić oraz modele i dobre 

praktyki, które warto naśladować. W tym światowym i europejskim kontekście polskie 

doświadczenia są niewielkie i dlatego powinno się je opisywać i szeroko nimi dzielić, by 

każda następna biblioteka cyfrowa, która w Polsce powstanie była lepsza od poprzedniej.  

Celem niniejszego opracowania jest podzielenie się praktycznymi doświadczeniami, które 

stały się udziałem bibliotekarzy z Torunia i Bydgoszczy i pozwoliły zbudować regionalną 

bibliotekę cyfrową.  

Organizacja ucząca się 

 

 Każda poważna instytucja, która chce realizować trudne projekty najpierw analizuje 

zasoby ludzkie i zasoby wiedzy, które ma do dyspozycji oraz mierzy siły na zamiary. Jeśli 

analiza wypadnie dobrze, może planować innowacyjne przedsięwzięcia. Wiadomo, że do 

budowania bibliotek cyfrowych nowa wiedza jest konieczna, a także trzeba posiadać szereg 

kompetencji i umiejętności, które ułatwiają wykonanie zadania. Najważniejszą z nich jest 

umiejętność planowania oraz zarządzania nie tylko zespołami, ale i zadaniami czy informacją 

i wreszcie umiejętność kontrolowania realizacji tychże zadań. Chcąc stworzyć dobrą 

bibliotekę cyfrową trzeba wszystkie jej elementy przemyśleć i przedyskutować w większym 

zespole. Trzeba posiąść wiedzę na temat digitalizacji czy gromadzenia zasobów cyfrowych 

oraz mieć na uwadze planowanie strategiczne swojej instytucji. Osoba, która bierze się za 

tworzenie zasobów cyfrowych, musi pamiętać o tym, że to, co tworzy, jest kosztowne i należy 

to tak budować, by efekty pracy były wykorzystane w perspektywie wieloletniej. Chodzi 

m.in. o stosowanie międzynarodowych standardów i wdrażanie dobrych praktyk. 

 

  



 Wiedzę i kompetencje nabywa się latami uczestnicząc w dyskusjach, spotkaniach, 

konferencjach, analizując dokumenty fachowe. Może zdarzyć się, jak miało to miejsce na 

konferencji w Bielefeld [4, 5], że padnie wyjaśnienie związane z żywotnością zasobów 

cyfrowych w tej postaci, w jakiej się je tworzy teraz (20 lat lub krócej), co będzie potem – 

nikt nie wie, choć niektórzy podejmują ryzyko opisywania i przewidywania przyszłości. O 

tym trzeba wiedzieć, bo są to problemy, które prędzej czy później pojawią się w naszych 

instytucjach.  

 

 Jeśli tworzy się inteligentną, kreatywną organizację, powinno się czynić nakłady na 

kształcenie pracowników i pielęgnowanie ich szczególnych umiejętności, rozwijać systemy 

komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej. Szansa powodzenia jest tym większa, im 

więcej w zasoby wiedzy zainwestuje instytucja. 

 

Planowanie projektowe 

 

 Projektowanie przedsięwzięcia jest niezwykle ważne, tej umiejętności trzeba się 

nauczyć, by wyjść z amatorszczyzny i dyletanctwa czy przekonania, że jakoś to będzie. Warto 

na początek uświadomić sobie, że nieplanowe, chaotyczne podejście prędzej czy później się 

zemści tym, że projekt będzie niespójny i niemożliwy do zrealizowania, bo nie określi się np.  

warunków początkowych, które powinny być spełnione, żeby wszystko się udało. W 

projektowaniu KPBC bardzo pomogła wiedza merytoryczna i umiejętności zespołu. Wiedzę 

taką zdobywa się na różne sposoby, np. na studiach z zarządzania. Wszystko powinno być 

spisane na papierze, jak ma wyglądać od strony strukturalnej porządny projekt, jakie zawierać 

elementy składowe, co to jest biznes plan i harmonogram prac, wskaźniki efektywności czy 

jak osiągnąć założony rezultat.  

 

 Ważne okazują się doświadczenia praktyczne wyniesione np. z realizacji projektów w 

ramach organizacji pozarządowych. Po zrealizowaniu kolejnego projektu, każdy następny 

wydaje się łatwiejszy, choć każdy jest inny zarówno, co do celów, zasięgu, wagi, jak i 

skomplikowania. Wiele można nauczyć się pisząc pierwszy wniosek o pieniądze unijne czy 

rządowe.  

 

 Przed rozpoczęciem takiego przedsięwzięcia jak biblioteka cyfrowa, dobrze jest 

określić dokładnie odbiorcę treści biblioteki cyfrowej oraz przeprowadzić analizę jego 

  



potrzeb i wymagań. W Polsce jest to trudne, wzbudza zdziwienie decydentów i zwykle na to 

nie ma czasu. Gdyby w kraju na bieżąco prowadzone były badania użytkowników bibliotek, 

badania związane z digitalizacją oraz dodatkowo gromadzone szczegółowe dane statystyczne 

związane z Internetem czy nowymi technologiami, to opracowywanie takich projektów 

byłoby łatwiejsze, ale tak nie jest. Nie ma badań i koniecznych analiz ułatwiających 

podejmowanie decyzji o modernizacji usług bibliotecznych, wprowadzaniu zmian, 

reorganizacji systemów pracy, zwykle trzeba je zamawiać w ramach projektów. Na dobre 

wyniki badań trzeba jednak czekać, co nie zawsze jest możliwe. Tego typu badania 

prowadzone są na bieżąco w Holandii czy Niemczech (patrz: projekt niemiecko-polski 

BIBWEB). Instytucje finansujące biblioteki cyfrowe w Europie czy USA zanim zaczną coś 

planować, zlecają badania, zbierają dane, pytają potencjalnych użytkowników, czego 

naprawdę potrzebują i wówczas opierając się na tych analizach wiedzą, jak projektować 

zadanie. 

 

 Jeśli nie ma polskich badań, należy oprzeć się na własnej intuicji i wzorcach z innych 

krajów, spodziewając się, że będą adekwatne także dla Polski. Wobec wszechogarniającej 

Europę unifikacji, można przewidzieć, że realizowane programy i zadania będą podobne 

(patrz: eEurope = ePolska). Zatem pole do popełnienia błędu przy planowaniu bibliotek 

cyfrowych nie jest aż tak duże, przy założeniu, że wybierze się poprawny model i zaplanuje w 

jego ramach elementy zgodne z krajowymi realiami. 

 

 

Elementy składowe projektu 

 

 Nie wszystkie składowe projektu uda się opracować samodzielnie czy profesjonalnie, 

warto zatem założyć udział ekspertów w tworzeniu projektu. Zarezerwować jakieś fundusze 

w przypadku, kiedy konieczne będą analizy, badania czy porady prawne. W ramach projektu 

KPBC wykonano badania i analizy prawne związane z przestrzeganiem praw autorskich i 

tworzeniem licencji.  

 

 Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy składowe projektu, które zwykle 

określa się przed rozpoczęciem prac, należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie one są 

konieczne. Wiele zależy od tego, przez kogo dany projekt jest finansowany i jakie wymagania 

  



stawia strona finansująca przedsięwzięcie, na jakim poziomie (lokalnym, międzynarodowym) 

i z jakimi partnerami realizuje się zadanie. 

 

1. Wstępne informacje 

Dane o instytucji koordynatorze 

Potencjał instytucji koordynującej 

Potencjał instytucji partnerskich 

2. Otoczenie projektu 

Wkład projektu w plany strategiczne państwa 

Wkład projektu w plany strategiczne regionu 

Otoczenie biblioteki cyfrowej i powiązania z innymi projektami w Polsce i regionie 

Badania i analizy konieczne dla projektu 

3. Opis projektu 

Geneza projektu 

Instytucje zaangażowane w projekt 

Rodzaj projektu  

Lokalizacja projektu 

Założenia projektu 

Technologie zastosowane przy projekcie 

Promowanie projektu 

4. Uzasadnienie projektu 

Zagrożenia dla realizacji projektu 

Odbiorcy projektu 

5. Cele szczegółowe projektu i zadania na lata ….. 

Cel główny i cele szczegółowe 

Zadania i harmonogram 

Korzyści długoterminowe wynikające z wdrożenia projektu 

Spodziewane efekty działania – wskaźniki  

6. Zarządzanie projektem: 

Zespół zarządzający projektem 

Zarządzanie procesami pracy 

Kontrola i nadzór 

7. Finansowanie projektu 

Koszty projektu (operacji) w tys. zł  

  



8. Strategia wyjściowa (funkcjonowanie projektu po zakończeniu jego realizacji) 

9. Przyszłość projektu w latach ……… 

10. Kryteria i metody oceny projektu 

11. Bibliografia i załączniki 

 

 Najważniejszym elementem tego schematu jest opis projektu, cele i zadania oraz 

finansowanie (budżet). W przypadku Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej cele opisano 

następująco: 

 

Cel ogólny: Zbudowanie infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej – biblioteki 

cyfrowej — która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy (książki, artykuły) 

oraz zabezpieczała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury (rękopisy, stare 

druki) a tym samym wspierała rozwój potencjału intelektualnego i innowacyjnego 

społeczeństwa. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zbudowanie 3 pracowni digitalizacji w regionie; 

2. Ucyfrowienie (digitalizacja) dokumentów piśmienniczych (około 20 tys. w I fazie tj. do 

roku 2008); 

3. Udostępnienie zasobów w Internecie (nowa centralna platforma elektroniczna). 

 

Ważne są założenia projektu, jednym z nich może być: 

 

Zbudować bibliotekę cyfrową, która będzie się składać się z trzech kolekcji: 

1. Naukowo-Dydaktycznej. W kolekcji tej znajdą się cyfrowe kopie wybranych 

podręczników, monografii i artykułów naukowych.  

2. Dziedzictwa Kulturowego. Kolekcja ta będzie zawierała cyfrowe kopie najcenniejszych 

pozycji: inkunabuły, starodruki, rękopisy, zbiory ikonograficzne, kartograficzne. 

3. Regionalnej W kolekcji tej znajdą się cyfrowe kopie ulotek, plakatów, afiszy, zaproszeń, 

katalogów wystaw i targów itp. z naszego regionu. 

 

 W przypadku biblioteki cyfrowej można w założeniach szczegółowo opisać dobór i 

selekcję materiałów, standardy digitalizacji i metadanych, problemy z copyright, nakreślić, 

jaki będzie dostęp do zasobów (swobodny, zamknięty) i kto z niego skorzysta, jaki będzie 

  



zasięg projektu (regionalny, narodowy), jakie zastosujemy technologie i oprogramowanie. 

Jeśli istnieją partnerzy, to w projekcie opisuje się nie tylko potencjał własnej instytucji, ale i 

partnerów oraz lokalizację biblioteki cyfrowej. 

 

 Następnie, kiedy wyjaśni się cel budowy biblioteki cyfrowej i poda jasne 

uzasadnienie, że to ma sens, że widzi się także pewne zagrożenia dla realizacji pomysłu, 

można przystąpić do części określającej poszczególne zadania do wykonania i terminy, w 

jakich się je wykona. Odnotowuje to harmonogram prac, w tym przypadku dla KPBC: 

 

 Przybliżona data 

1.  Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Styczeń 2005 

2.  Modernizacja pracowni Marzec 2005 

3.  Zakup sprzętu i mebli Kwiecień/maj 2005 

4.  Szkolenia zespołu Wiosna/lato2005 

5.  Implementacja oprogramowania i testowanie platformy Czerwiec/lipiec 2005 

6.  Digitalizacja i przetwarzanie danych Wrzesień2005/listopad 2006 

7.  Udostępnienie online Wrzesień 2005 

8.  Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu 30 grudzień 2006 

9.  Planowany okres, po którym zostanie osiągnięty 

zakładany rezultat projektu i rozliczenie finansowe 

20 listopad 2008 

 

Tab. 1. Harmonogram realizacji. Kroki milowe – I faza 

 

Zarządzanie projektem i zespołem 

 

 Chcąc zbudować bibliotekę cyfrową trzeba mieć na początek pomysł, nawet słabo, ale 

jednak opisany i odpowiedni zespół, a zwłaszcza lidera, który taki zespół nie tylko przekona 

do realizacji projektu, ale i poprowadzi. Lider musi także opracować szczegółowy plan 

działania i dobrać kompetentnych współpracowników. Pracy jest tak wiele, że pojedyncza 

osoba nie wykona jej samodzielnie. Powinna przy tym posiadać kompetencje i umiejętności 

zarządcze oraz przywódcze, co nie oznacza autorytarnego kierowania zespołem. Przy takich 

zadaniach ważniejsza jest dyskusja wewnątrz grupy niż działanie nakazowe. Mamy do 

czynienia z nową wiedzą – suma wiedzy wszystkich członków grupy składa się na postęp i 

innowacyjność, elastyczne reagowanie na problemy, często niespodziewane poszerzanie 

  



zakresu prac. Koordynacja prac jest trudna i wymaga narzucenia sobie i innym codziennych 

rygorów, które pozwolą zrealizować pomysł, ale także rozumienia i słuchania. 

 

 Niezwykle ważnym elementem wspomagającym realizację dobrego projektu może 

być współpraca zagraniczna i realizacja projektów międzynarodowych. Pracując wspólnie z 

kolegami, którzy posiadają znacznie większą wiedzę i doświadczenie w realizacji 

przedsięwzięć, zdobywa się wiedzę (know-how, know-what) niezbędną dla realizacji 

samodzielnych zadań, nabywa się odwagi i pozbywa kompleksów, co jest niezwykle ważne, 

bo motywuje. Łatwiejsze jest także zarządzanie zespołem. Dla realizacji KPBC 

zorganizowano duży zespół ludzi z trzech bibliotek regionalnych, a każdy z członków zespołu 

dostał zadania z góry określone – przy czym założono elastyczność reagowania i ewentualne 

zmiany w trakcie działania. Znaczy to, że wszystko może podlegać modyfikacji, jeśli zaszłaby 

taka konieczność. Ponieważ projekt KPBC był dobrze finansowany, a zespół wynagradzany 

wg założonych zasad i określonych stawek uczelnianych, prace postępowały stosunkowo 

szybko. 

 

Kryteria doboru zespołu: 

• Doświadczenie w pracy bibliotecznej; 

• Wiedza i umiejętności; 

• Zapał do pracy; 

• Stosunek do nowinek i technologii; 

• Zaufanie; 

• Komunikatywność i kooperacja. 

 Dobrze dobrany zespół powinien pracować według założonego planu. Warto robić 

testy i przed rozpoczęciem właściwych procesów pracy, dyskutować je, usprawniać na 

bieżąco oraz starać się zapisać procedury postępowania. Daje to pewność działania i 

utwierdza w przekonaniu, że nowe prace przebiegają wg jasno określonych kryteriów.  

 

 W pracach projektowych KPBC wzięły udział trzy zespoły z dwóch uczelni regionu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: dwa z Bydgoszczy i 

jeden z Torunia.  

 

Zespół BGUMK (koordynatora) zbudowany jest z następujących stanowisk: 

  



1. Koordynator projektu — administracja, finanse, współpraca z partnerami, promocja, 

nadzór merytoryczny i jakościowy, negocjacje autorsko-prawne. 

2. Zastępca koordynatora – nadzór nad informatyczną częścią projektu, sprzęt, software, 

umowy, przetargi, standardy. 

3. Administrator - dokumentacja projektu, finanse, sprawozdawczość, personalne, 

korespondencja i inne. 

4. Redaktor – redagowanie biblioteki cyfrowej, koncepcja zasobu i zarządzanie zasobem, 

koordynacja prac zespołu opracowującego i wprowadzającego dane. 

5. Informatyk – software, nadzór nad Librą, rozwiązania technologiczne, statystyki. 

6. Główny specjalista selekcji - selekcja dokumentów do digitalizacji, dobór materiałów 

ze zbiorów specjalnych, koordynacja prac. 

7. Główny kataloger – opis bibliograficzny, metadane, melioracja całego zasobu, 

standardy. 

8. Technicy – digitalizacja, nadzór nad pracownią, standardy skanowania, archiwizacja 

objektów. 

 

 Jest to trzon główny zespołu KPBC, oprócz tych osób przy bibliotece cyfrowej pracuje 

na UMK dodatkowo 10 osób wykonujących prace związane z selekcją zasobu, 

opracowaniem, skanowaniem, przetwarzaniem obrazów (OCR) i innymi procedurami 

(technicznymi i porządkowymi). Dla wielu z nich są to zupełnie nowe zadania i wyzwania, 

mogą budzić ciekawość, zapał, ale i stres. O tym należy pamiętać. Oprócz bibliotekarzy w 

pracę przy dLibrze, serwerach i sieci zaangażowani są informatycy PCSS z Poznania i 

Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK z Torunia. UMK zatrudnia także w 

administracji specjalny zespół do zarządzania funduszami strukturalnymi. Pracownicy tego 

zespołu wspomagają bibliotekarzy w realizacji zadań administracyjnych i finansowych (3 

osoby). Przed oficjalnym otwarciem KPBC obliczono, że w ciągu roku 2005 w realizację 

projektu zaangażowanych było około 60 osób w różnych okresach realizacji projektu z 3 

uczelni i administracji samorządowej województwa. Był to zatem wielki zespół i ogromne 

przedsięwzięcie. Nie opisano tu doświadczeń zespołów partnerskich, ponieważ w dwóch 

bibliotekach Bydgoszczy prace przebiegają w mniejszych zespołach i procedury są zupełnie 

inne. Powinno to być przedmiotem innego opracowania. 

 

Planowanie procesów pracy 

 

  



 Kiedy dobór zespołu jest zakończony, a podział zadań dokonany, przystępuje się 

wspólnie do planowania szczegółowych procesów pracy. Dobrze jest wcześniej zaplanować 

szkolenia dla zespołu w takim zakresie, w jakim brakuje mu kompetencji czy umiejętności. 

Następnie opisuje się bardzo ogólnie zadania, które trzeba wykonać, np. żeby napełnić 

platformę cyfrową zasobami, a następnie  każdemu zadaniu przydzielamy konkretnych ludzi. 

Im bardziej kompetentny zespół, tym mniej szczegółów się nakreśla, ponieważ ludzie wiedzą, 

co i jak należy zrobić.  

 

Proces pracy w KPBC można opisać następująco: 

• Selekcja i typowanie dokumentów do cyfryzacji (selekcjonerzy) zgodnie z przyjętymi 

założeniami; 

• Tworzenie listy obiektów przygotowanych do digitalizacji w postaci tabelki 

(selekcjonerzy); 

• Kolejkowanie dokumentów do procesu digitalizacji i kontrola kolejki (redaktor); 

• Przygotowanie techniczne dokumentu i dostarczenie do pracowni (selekcjonerzy); 

• Skanowanie i archiwizacja w formacie TIFF (technicy); 

• Przetwarzanie plików powstałych w procesie skanowania OCR i DjVu (informatycy, 

technicy); 

• Tworzenie opisu bibliograficznego do lokalnego katalogu Horizon w formacie 

MARC21, konwersja do dLibry w DublinCore (katalogerzy); 

• Publikacja na platformie cyfrowej (redaktor); 

• Kontrola metadanych w dLibrze i Horizonie oraz melioracja zasobu i poprawki 

(główny kataloger). 

 

 Jeśli zespołowi brakuje doświadczenia i kompetencji, a chcemy, by jego członkowie 

bardzo dokładnie wiedzieli, co i kiedy ma być wykonane, warto zapisać razem z nimi 

szczegółowe procedury, czyli kolejne kroki (kto, co i jak), które należy wykonać, żeby 

uzyskać  poprawny końcowy produkt.  

 

Etapy digitalizacji dokumentów 

Procedury zalecane do stosowanie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu 

 

1. Typowanie dokumentów 

  



a. Określenie co, jak i kiedy powinno być zdigitalizowane; 

b. Stworzenie tabelek zawierających do 15 pozycji z dokładnymi danymi do 

obróbki (jakość skanowania, kolor, inne); 

c. Przesyłanie tabelek na wspólny dysk dostępny w wewnętrznej sieci (umowny 

format nazwy pliku zawierającego tabele: grafika_003_doc); 

Wykonanie: bibliotekarze odpowiedzialni za poszczególne kolekcje. 

2. Kolejkowanie dokumentów (tabelek) 

d. kolejkowanie tabelek, nadawanie priorytetów, co i w jakiej kolejności idzie do 

skanowania; 

e. informowanie pracowni o kolejce i możliwości realizacji zadania; 

f. przesyłanie tabelek do pracowni digitalizacji; 

g. stała kontrola procesu digitalizacji i przestrzeganie procedur. 

Wykonanie: redaktor KPBC. 

3. Skanowanie i archiwizacja 

a) Pracownik zamawia dokumenty do skanowania kontaktując się z osobą 

podpisaną pod tabelką; 

b) Podpisuje tabelkę bibliotekarzowi dostarczającemu materiały traktując ją jak 

rewers; 

c) Skanowanie w pracowni wg tabelek ustawionych w kolejce, ew. uwagi o 

wyniku skanowania przesyła się do redaktora; 

d) przetwarzanie wyniku skanowania programami dołączonymi do skanera 

(korekta obrazu, kadrowanie, itp.); 

e) zapisanie pliku pod standardowa nazwą (sygnatura jest nazwą pliku lub 

katalogu dla wielu plików); nadawanie sygnatur dla pudełka z nośnikiem 

archiwalnej wersji cyfrowej dokumentu; opis fizyczny archiwalnej wersji cyfrowej 

(format plików, typ nośnika i data nagrania, rozdzielczość, szczegółowość koloru, 

itp.); 

f) przesłanie gotowych plików do dalszego przetwarzania; 

g) oddanie materiałów do działu opracowania formalnego za pokwitowaniem jak 

w punkcie b). 

Wykonanie: pracownicy Pracowni Digitalizacji. 

4. Przetwarzanie plików powstałych w procesie skanowania 

a) uzyskiwanie formatu plików (DjVu, html, pdf i inne) zaplanowanych w 

procesie typowania i przygotowania, OCR dla niektórych obiektów; 

  



b) wystawienie plików do dalszych działań redaktora; 

Wykonanie: pracownicy Pracowni Digitalizacji, informatycy. 

5. Publikacja na platformie cyfrowej  

a) łączenie obiektu z opisem; 

b) ładowanie plików do wskazanej jednej lub kilku kolekcji dLibry; 

c) uzupełnianie opisu w dLibra o ewentualne metadane wersji archiwalnej. 

Wykonanie: redaktor KPBC. 

6. Opracowanie opisu bibliograficznego 

a) katalogowanie w Horizon; 

b) umieszczenie gotowych opisów w publikacjach planowanych dLibra w 

kolekcji docelowej; 

c) stała melioracja i sprawdzanie jakości opisów w dLibrze; 

d) wprowadzanie korekt do dLibry, przeglądanie indeksów; 

e) oddanie książek do magazynu lub czytelni zgodnie ze wskazaniem tabeli. 

Wykonanie: bibliotekarze odpowiedzialni za poszczególne kolekcje specjalne. 

7. Kontrola metadanych i przesyłanie opisu do NUKAT 

a) Wprowadzanie nowych danych dotyczących obiektu cyfrowego do istniejących 

rekordów w bazie Nukat; 

b) Tworzenie nowych rekordów z przekierowaniem do obiektu KPBC; 

c) Łączenie istniejących rekordów w bazie Nukat; 

Wykonanie: główny kataloger. 

 

 Trzeba wiedzieć, że niektóre procesy pracy przebiegają równolegle, inne w 

następstwie czasu. Pojawiają się tzw. „wąskie gardła” – procesy, które zatrzymują prace i bez 

dodatkowych nakładów sił czy finansowanych nie da się ich usprawnić. To też należy 

przewidzieć lub elastycznie reagować, jeśli się pojawią. Takim „wąskim gardłem” może być 

OCR, jak to się dzieje w przypadku KPBC. Przy zastopowaniu prac mamy do wyboru w 

zależności od przyczyny: 

• Zmodyfikować zadanie; 

• Usprawnić procesy pracy; 

• Zlikwidować zadanie; 

• Zatrudnić nowego pracownika lub zmienić skład zespołu; 

• Zdobyć dodatkowe środki; 

 

  



 Po rozdzieleniu zadań ważny jest nadzór nad przebiegiem ich realizacji. Tutaj także 

należy dokładnie opisać, kto czego pilnuje i za co odpowiada. 

 

Nadzór nad procesami pracy w KPBC: 

• Nadzór nad procesami pracy i finansami, negocjacje z autorami i wydawcami – 

koordynator projektu (1). 

o Nadzór nad dokumentacją projektową – administrator projektu (1). 

• Nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem – zastępca koordynatora, informatyk (1); 

o Nadzór nad platformą – informatyk — administrator dLibry (1). 

o Nadzór nad skanowaniem – technik główny (1).  

• Nadzór nad ładowaniem zasobu i jego jakością – redaktorzy zasobów (3). 

o Nadzór nad selekcją zasobu – specjalista zbiorów specjalnych (1). 

o Nadzór nad metadanymi – główny kataloger (1). 

 

 Dobre zaplanowanie wszystkich istotnych elementów związanych z budową zasobów 

cyfrowych oraz dobre zarządzanie procesami pracy pozwoli osiągnąć lepszy efekt końcowy a 

co za tym idzie przekonać pracowników, że ich praca ma głęboki sens. Konieczne jest przy 

tym nieustanne motywowanie bibliotekarzy i przekonywanie, że są pionierami istotnych i 

ważnych dla czytelników zmian i że bez tych zmian, nie ma mowy o rozwoju ich własnej 

instytucji. Przekonanie bibliotekarzy, że rozpoczęli trwały proces skanowania, który potrwa 

wiele lat i ma służyć użytkownikom bardzo długo, tak długo, jak tylko będzie to możliwe, 

wpłynie na jakość prac. Warto też użyć argumentu, że tworzenie biblioteki cyfrowej jest 

początkiem powstawania innych usług, które wiążą się z elektronicznymi zasobami, ale mogą 

powstawać obok (np. e-learningowe usługi dla użytkowników, repozytoria wiedzy 

współczesnej /born digital/). 

 

Przykładowy minimalny budżet projektu 

 

 Realizacje projektów digitalizacyjnych zawsze są kosztowne i trudno jest je zaczynać, 

kiedy nie ma się wyobrażenia o skali wydatków. Dlatego warto znać minimum kosztów, jakie 

należy zaplanować, by rozpocząć działania, a także zanalizować obecne możliwości własnej 

instytucji oraz przewidywać jej potencjał rozwojowy w przyszłości. Zapytać siebie i innych, 

czy jest się w stanie udźwignąć wieloletnie zadanie samodzielnie, czy raczej w partnerstwie. 

Określić ewentualne finansowanie zewnętrzne. 

  



 

 

Kategoria wydatku 2004 2005 2006 Razem 

Wydatki kwalifikowalne      

Administrowanie projektem 4.500 5.000 3.000 12.500

Przygotowanie projektu (prace 

studialne, ekspertyzy) 

5.000 0 0 5.000

Przygotowanie dokumentacji 

przetargowej 

1.000 1.000 0 2.000

Remont pomieszczeń na pracownie 

digitalizacji  

31.155 0 0 31.155

Prace instalacyjne (Siec komputerowa, 

energetyczna, klimatyzacja) 

11.811 0 0 11.811

Zabezpieczenia antywłamaniowe 

(okna, drzwi) 

11.700 0 0 11.700

Sprzęt do pracowni digitalizacji 497.843 0 0 497.843

Wyposażenie pracowni digitalizacji w 

meble specjalistyczne 

9.594 0 0 9.594

Oprogramowanie i konfiguracja 62.000 6.000 0 68.000

Digitalizacja 0 18.600 18.600 37.200

Promocja projektu 1.000 1.200 1.000 3.200

Szkolenia pracowników 3.000 3.000 0 6.000

Budowa jednolitej platformy 

elektronicznej www 

3.000 2.000 2.000 7.000

Obróbka i przetwarzanie danych  0 38.750 38.750 77.500

Wydatki niekwalifikowalne  

VAT  164.617 1.540 0 166.157

Podatki od umów zlecenie 0 35.150 35.150 70.300

Całkowity koszt projektu 806.220 112.240 98.500 1.016.960

 

Tab. 2 Planowane wydatki (PLN) 

 

 Przy planowaniu finansowym niezwykle cenne są modele zagraniczne lub sprawdzone 

już w kraju. Można określić chociażby pozycje budżetowe, przewidzieć co powinno być 

  



sfinansowane.  Dla KPBC wykorzystano jedno i drugie. Szkolenia i wizyty w ośrodkach 

digitalizujących zasoby ujawniły potrzeby własne. Potrzeby sprzętowe i modernizacyjne 

muszą określić fachowcy (informatycy, fotograficy, inżynierowie), bez nich się nie obejdzie, 

bibliotekarze nie są przygotowani do takich zadań. 

 

Przyszłość projektu 

 

 W związku z pojawieniem się bibliotek cyfrowych i innych usług elektronicznych 

powinno się także pomyśleć o innej organizacji pracy i strukturze instytucji. Nowe zadania 

generują nowe procesy pracy, a te wymuszają zmiany organizacyjne. Trzeba zadania rozdać 

ludziom i dopasować je do już wykonywanych lub wykreować nowe zespoły dla nowych 

zadań. W przypadku tworzenia metadanych dla biblioteki cyfrowej możemy dopasować to 

zadanie do prac oddziału opracowania formalnego czy rzeczowego, ale już redagowanie 

biblioteki cyfrowej nie bardzo wiadomo, komu powierzyć. Dyrektor biblioteki stoi przed 

pytaniami czy stworzyć nowy oddział dla realizacji biblioteki cyfrowej i być może innych 

usług elektronicznych, czy wygospodarować nowe stanowiska pracy w starych oddziałach, 

czy dociążyć zespół nowymi obowiązkami? 

 

 Podobne pytania rodzą nowe technologie i sprzęt, które wchodzą do bibliotek. W 

przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, która miała wcześniej Pracownię 

Reprografii i 3 etaty do niej przypisane, łatwiej i sensowniej było wymienić sprzęt, 

przeszkolić pracowników i nadając nową jakość procesom pracy stworzyć Pracownię 

Digitalizacji. Ale nie wszystkie biblioteki mają takie zespoły i etaty do zagospodarowania. 

Nasi partnerzy z Bydgoszczy musieli tworzyć od zera pracownie i szukać fachowców do 

wykonywania nowych zadań. 

 

 Współczesne biblioteki, zwłaszcza te największe, które proponują coraz więcej 

nowych elektronicznych usług, muszą pozyskiwać na nie pieniądze zewnętrzne - potrzebują 

do tego fachowców: informatyków, techników fotografii, ekonomistów, administratorów, 

którzy te nowe zadania profesjonalnie wykonają. Obok zmian organizacyjnych pojawiają się 

problemy związane z: 

• rekrutacją nowych pracowników,  

• motywowaniem starych do wykonywania innych prac,  

• szkoleniami.  

  



Do tych wszystkich problemów trzeba podejść spokojnie, planowo i starać się znaleźć dla 

nich optymalne rozwiązania. 

 

 Przyszłość projektu będzie zależała także od kierunku badań i rozwoju 

technologicznego, rozwiązywania wszystkich problemów związanych z długoterminowym 

przechowywaniem obiektów cyfrowych. Ponieważ tego typu problemy nie mogą być 

rozwiązane na poziomie jednej instytucji, wypada tu tylko zdać się na rezultaty przyszłych 

badań i wykorzystać je potem w praktyce. W chwili obecnej należy zgodnie ze standardami 

tworzyć obiekty w bezstratnym formacie i przechowywać je tak, by nie uległy degradacji, 

szybko reagować na zmiany i migrować materiały w bezpieczne miejsca. Praktycy mogą 

także stymulować rozwój  badań i technologii wskazując na pojawiające się kłopoty i 

wspomagając ich niwelowanie. Jednym słowem bez dalszego kształcenia się i odnawiania 

wiedzy projekt nie będzie miał przyszłości. 

 

Zakończenie 

 

 W opisie konkretnych doświadczeń, jakie stały się udziałem zespołu toruńskiego przy 

tworzeniu KPBC, nie ma wszystkich elementów, które powinny być przedstawione, ale kilka 

ważnych udało się odnotować. Komplementarnym do tego pragmatycznego opracowania jest 

opis standardów określonych dla tworzenia dobrej kolekcji cyfrowej [6] oraz kolejne etapy i 

kroki, jakie były podejmowane [7]. Nie jest powiedziane, że jest to ta właściwa i jedyna droga 

realizowania przedsięwzięcia pod nazwą biblioteka cyfrowa. Raczej tych dróg będzie wiele, 

tak wiele, jak wiele jest bibliotek, instytutów czy archiwów, które będą nią podążały. Im 

więcej jednak takich ścieżek opisze się, tym lepiej dla środowiska i przyszłych czytelników 

(internautów). Może uda się – dzięki opracowaniu kolejnych modeli - stworzyć katalog spraw 

ważnych i mniej ważnych, które powinny być zrealizowane, by w Polsce powstawały dobre 

zasoby elektroniczne. Korzystanie z doświadczeń innych, dzielenie się wiedzą, nie 

wyważanie już raz otwartych drzwi, tworzenie „dobrych praktyk” i poprawnych modeli 

powinno przynieść konkretne efekty.  

 

 Przyszłość tego typu projektu zależy także od polityki państwa. Bibliotek cyfrowych 

w kraju powstało wiele i będzie jeszcze więcej. Złożą się one na narodowy zasób cyfrowy, a 

będzie to zasób wymagający dużej troski i nakładów finansowych. Bez jasnych zasad 

finansowania digitalizacji w Polsce, współpracy międzyresortowej, będziemy skazani na 

  



własną zapobiegliwość i inwencję, a to nie będzie miało nic wspólnego z europejskimi 

planami rozwojowymi. 
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Googletheca Universalis ? 
 

W lawinie rosnącej liczby inicjatyw digitalizacyjnych, projektów tworzenia 

cyfrowych zbiorów publicznie dostępnych, wyróżnić można kilka nurtów. Pierwszy z nich 

wyznaczają przedsięwzięcia pilotowane samodzielnie przez biblioteki narodowe lub w 

kooperacji z innymi placówkami. Wśród tego typu zbiorów wyróżniają się z kolei dwa typy 

cyfrowych zasobów. Pierwszy z nich można nazwać ideą tworzenia narodowego 

repozytorium cyfrowego. Za wzorcowy przykład realizacji tego typu założeń służyć może 

cyfrowa kolekcja francuskiej Biblioteki Narodowej, której głównym ogniwem pozostaje od 

1999 r. Gallica Classique (http://gallica.bnf.fr), konsekwentnie gromadzony kanon tekstów 

literackich od okresu średniowiecza po I wojnę światową, a także dzieł autorów francuskich z 

zakresu humanistyki. Zbiór liczący aktualnie ponad 90 000 tytułów, intensywnie rozwijany, 

uzupełniany każdego miesiąca o kilkaset, a nawet kilka tysięcy nowych pozycji, już dziś pełni 

rolę reprezentatywnego zasobu – korpusu dzieł z zakresu humanistyki, który, w przypadku 

wielkich twórców, zawiera cyfrowy ekwiwalent niemal pełnego ich dorobku piśmienniczego. 

Kolekcja francuska wydaje się wzorcową implementacją koncepcji budowy reprezentatywnej 

bazy piśmiennictwo narodowego wedle precyzyjnie określonych kryteriów, wśród których 

istotną rolę odgrywa: dążenie do kompletności zbioru; założenie, iż zasób służyć ma celom 

naukowym; wyposażenie internetowej ekspozycji w dodatkowe narzędzia, które ułatwiają 

dostęp do cyfrowych dokumentów, w tym możliwość pełnotekstowego przeszukiwania 

kolekcji.  

Odmienny typ zasobu cyfrowego prezentują te placówki, przykładem Biblioteka 

Kongresu czy Biblioteka Brytyjska, które w pierwszym rzędzie zmierzają do stworzenia 

reprezentatywnego wyboru najcenniejszych obiektów bibliotecznej kolekcji. W tym 

przypadku ważna jest selekcja, dobór dokumentów, charakterystycznych dla struktury zbioru, 

a także, jak w przypadku British Library, wyrafinowany sposób ich prezentacji. Dominuje 

jednak cel dydaktyczny, edukacyjny, zaprezentowanie w wyborze interesujących, ważnych, 

cennych obiektów. Czasem, jak w przypadku American Memory (http://memory.loc.gov), 

zbiór cyfrowy liczy wiele tysięcy obiektów, ale z zasady jest w większym stopniu 

  



przewodnikiem po oryginalnym zasobie, swoistą witryną biblioteki, jego wizytówką i 

starannie wyselekcjonowaną reprezentacją głównie zbiorów specjalnych, rzadkich i cennych, 

cymeliów, na ogół niedostępnych dla przeciętnego użytkownika, aniżeli zestawem 

kompletnych kolekcji. Pomiędzy tymi dwoma paradygmatami sytuują się cyfrowe zbiory 

prowadzone przez biblioteki narodowe.  

Odmienny nurt tworzą zbiory tematyczne, niekiedy odwołujące się do zawartości 

jednej kolekcji, częściej powstałe w wyniku współpracy kilku placówek. Przykłady tego typu 

cyfrowych bibliotek możnaby mnożyć, ale nie taki jest cel tych rozważań1. Warto jedynie 

wskazać na ich cechy i typologię. Do tych pierwszych należy: precyzyjne zdefiniowanie 

zakresu i zasięgu zbioru; określenie typów dokumentów, które trafią do zbioru; dążenie w 

tych ramach do stworzenia pełnej kolekcji dokumentów związanych z tematem; 

wykorzystanie technologii prezentacji zasobu, która umożliwi dostęp do obiektów w różnych 

formatach, a także ułatwi pobieranie i zapisanie plików w dogodnej dla użytkownika postaci2. 

Typologicznie wyróżnić można kilka wariantów cyfrowych zbiorów: osobowy, poświęcony 

jednej osobie, jej działalności i twórczości, gromadzący opera omnia w cyfrowej wersji (np. 

strona poświęcona Darwinowi – The complete work of Charles Darwin, prowadzona przez 

Uniwersytet w Cambridge, która zawiera nie tylko cyfrowe kopie publikacji, lecz także 

obszerny zasób rękopiśmienny – http://www.darwin-online.org.uk); przedmiotowy, od 

typowych kolekcji historycznych, gromadzących piśmiennictwo poświęcone regionowi lub 

opublikowane na danym terenie, poświęconych okresowi historycznemu (np. Making of 

America – gromadzące piśmiennictwo amerykańskie z lat 1850-1877, dokumentujące historię 

Stanów Zjednoczonych – http://www.hti.umich.edu/m/moagrp; 

http://cdl.library.cornell.edu/moa/), po specjalistyczny zbiór dotyczący na przykład 

problematyki emancypacyjnej. Odmienną  grupę stanowią kolekcje, gromadzące pewien typ 

wydawnictw lub grupę piśmienniczą, ograniczoną na ogół chronologią wydawniczą. Dobrym 

przykładem udanego przedsięwzięcia może być Wright American Fiction 1851-1875 

(http://www.letrs.indiana.edu/web/w/wright2/), pełna baza amerykańskich książek literackich, 

opublikowanych w określonym interwale czasowym3. Podobny charakter mają wieloletnie 

przedsięwzięcia czasopiśmiennicze. Przykładem National Digital Newspaper Program 
                                                 
1  Przegląd przedsięwzięć digitalizacyjnych zob. J. Franke: Warianty rozwoju cyfrowych kolekcji. W: 

Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze. Pod red. D. Grygrowskiego i E.B. Zybert. Warszawa 2005 s. 73-89. 
ISBN 83-89316-36-6 

2  Por. zasady zawarte w przewodniku NISO: A framework of guidance for building good digital collections. 
2nd ed. Bethesda, 2004. Tryb dostępu: http://www.niso.org/framework/framework2.pdf [listopad 2006 – 
również w kolejnych przypisach].  Omówienie: M. Nahotko: Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych. „EBIB” 
2006 nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/nahotko.php 

3  Omówienie zbioru zob. J. Franke: Warianty rozwoju cyfrowych.... s. 80-82. 

  



(http://www.loc.gov/ndnp/), długoterminowy program digitalizacji dzienników 

amerykańskich z lat 1836-1922, prowadzony przez Bibliotekę Kongresu pod auspicjami 

National Endowment for Humanities. Brytyjskim ekwiwalentem takich zamierzeń jest projekt 

Biblioteki Brytyjskiej – Newspaper Digitisation Project – British Newspapers 1800-1900, 

który w 2007 r. zawierać będzie 2 mln ogólnie dostępnych stron dziewiętnastowiecznej 

brytyjskiej prasy.    

Najmniej fortunna realizacja cyfrowej biblioteki polega na braku przejrzystych i 

ostrych kryteriów selekcji dokumentów. W efekcie do zbioru trafia wszystko, co znajduje się 

pod ręką, a co twórcy czy wykonawcy projektu uznają za właściwe czy cenne. Powstaje 

wówczas zasób, pozbawiony ram tematycznych, zasad doboru, tym bardziej dotkliwy, im 

wolniejsze tempo digitalizacji, które skazuje tego typu prace na porażkę – powstanie 

przypadkowego zbioru, w sumie niewielkiego, na ogół kilku, w najlepszym razie 

kilkunastotysięcznego, który pozbawiony jest wspólnego mianownika. To casus zmarnowanej 

szansy Polskiej Biblioteki Internetowej.  To nie wielkość kolekcji decyduje przecież o 

powodzeniu przedsięwzięcia. Nawet niewielki zbiór może stanowić bezcenny materiał dla 

badaczy, jeżeli np. scala komplet rozproszonych dokumentów, rzadkich i cennych, jeżeli 

gromadzi jednolity zasób materiałów, poświęconych wybranej problematyce. Dodać 

należałoby dwa elementy, które świadczą o profesjonalnym kształcie bazy: właściwe 

metadane oraz  wygodny dla użytkownika interfejs w zakresie przeszukiwania danych 

(najlepiej pełnotekstowego) oraz dostępu do dokumentów (z możliwością pobierania ich 

zawartości).  

Trzy zagadnienia dotyczące cyfrowej książki i cyfrowych kolekcji wydają się 

szczególnie interesujące, bowiem odmienią sposób funkcjonowania rynku książki w 

następnych latach i dekadach. Pierwsze z nich związane jest z projektami digitalizacyjnymi, 

w których mowa jest nie o tysiącach, lecz milionach książek cyfrowych. Oczywiste jest, iż na 

taką skalę mogą podjąć działania jedynie giganci rynku komputerowego czy internetowego 

ergo cyfrowego, firmy takie, jak Google czy Microsoft. Wraz z inicjacją w takim wymiarze 

procesów digitalizacyjnych mamy także do czynienia z równoległym rozwojem dwóch typów 

cyfrowych przedsięwzięć: ekspansją internetowych księgarni, których oferta wykracza poza 

działania znane z praktyki tradycyjnych księgarni oraz rozwijającą się siecią bibliotecznych 

wypożyczalni cyfrowych. Tym trzem polom warto poświęcić nieco uwagi. 

W grudniu 2003 r. firma Google, specjalizująca się w projektowaniu narzędzi 

służących do przeszukiwania Internetu, rozpoczęła realizację projektu Google Print, 

skierowanego do wydawców i obejmującego bieżącą amerykańską produkcję wydawniczą. 

  



Rok później firma ogłosiła inaugurację  projektu digitalizacji światowych zasobów 

bibliotecznych. Wstępnie podpisano porozumienie z pięcioma wielkimi bibliotekami 

naukowymi, Uniwersytetu Michigan, Harvard, Stanford, Oxford oraz The New York Public 

Library. Celem Google Books Library Project ma być zdigitalizowanie znacznej części ich 

zasobów i udostępnienie wersji cyfrowych dokumentów nie podlegających ochronie praw 

autorskich w Internecie. Dziś wiemy, że wstępne prace w zakresie digitalizacji zbiorów 

bibliotecznych prowadzone były przynajmniej od 2002 r. Tę datę jako początek współpracy 

znajdziemy na stronie University of Michigan, tam także połowę 2004 r. określono jako 

inaugurację prac digitalizacyjnych4. 

Przedsięwzięcie funkcjonujące dziś jako Google Book Search 

(http://books.google.com), wcześniej znane jako Google Print Project, składa się więc z 

dwóch części: Google Books Partner Program (funkcjonujący przez pewien czas pod nazwą 

Publisher Program) oraz Google Books Library Project (wstępnie nazwany Google Print 

Library). Ten pierwszy działa na zasadzie umów z poszczególnymi firmami wydawniczymi 

(mogą one w każdej chwili wycofać się z udziału w projekcie), które wyrażają zgodę na 

przeskanowanie zawartości ich wydawnictw książkowych i umieszczenie pełnych tekstów 

książek w bazie danych. Dzięki temu możliwe jest pełnotekstowe przeszukiwanie bazy. 

Użytkownik poprzez wprowadzenie dowolnego hasła wyszukiwawczego otrzymuje 

informację bibliograficzną z wyszczególnieniem książek, w których występuje owa fraza. Ma 

możliwość wejścia na wyszukaną stronę (wyświetlane jako pliki graficzne – skany oryginału, 

na ogół wymagane jest w tym przypadku zalogowanie się jako użytkownika poczty Googla – 

http://gmail.com), przejrzenia kilku następnych i poprzednich stron (limited view). Niekiedy 

ma dostęp do obszernego fragmentu książki. O liczbie dostępnych dla użytkownika stron 

decyduje wydawca. Warto podkreślić, iż część współczesnej produkcji wydawniczej dostępna 

jest w postaci kompletnych tekstów – to książki, które w pełnej wersji udostępniły firmy 

wydawnicze. Wyszukiwana fraza pojawia się na kolejnych stronach w postaci 

podświetlonego fragmentu tekstu. Google wykorzystuje w tym przypadku technologię i  

mechanizmy, które wcześniej z powodzeniem zastosowała księgarnia internetowa Amazon 

(http://amazon.com), aplikując właśnie narzędzia opracowane w laboratoriach Google’a. 

Użytkownik dysponuje zarazem linkami do największych księgarni internetowych, które 

oferują ową pozycję, może odwiedzić stronę wydawcy, a od połowy 2006 r. posiada także 

możliwość lokalizacji owej książki w zasobach bibliotecznych, dzięki pełnemu dostępowi do 

                                                 
4  Google Library Partnership. Tryb dostępu: http://www.umich.edu/news/index.html?BG/google/index 

  



zasobów WorldCat'a. Warto zwrócić uwagę na ową trwającą kilka lat kooperację dwóch 

gigantów – Google'a i OCLC, Inc. Największy światowy katalog centralny, którego geneza 

sięga 1967 r., przez dziesięciolecia był niedostępny publicznie. Początek współpracy z 

Google'm zaowocował w 2005 r.  możliwością identyfikacji książek w WorldCat za 

pośrednictwem składni wyszukiwawczej (nieco skomplikowanej) sformułowanej w oknie 

wyszukiwarki. Udostępnienie w Google Book Search lokalizacji książek w bibliotekach za 

pośrednictwem katalogu OCLC zbiegło się z kolei z pełnym upublicznieniem zasobu 

WorldCat’a w Internecie (http://www.worldcat.org). Obecnie baza OCLC obejmuje nie tylko  

 
1. Lokalizacje z Nukata dostępne w WorldCat 

zbiory bibliotek amerykańskich. Warto przypomnieć, iż w ostatnich latach WorldCat znacznie 

poszerzył zasięg terytorialny, anektując zawartość kilku europejskich katalogów centralnych. 

Dziś w zasobach katalogu obecna jest m.in. holenderska PICA i polski NUKAT.  

Docelowo Google Partner Program ma objąć całą produkcję wydawniczą. Jest mało 

prawdopodobne, by tego typu plan został w pełni zrealizowany, zwłaszcza w zakresie 

produkcji krajów trzeciego świata, wydaje się jednak, iż zamierzenie włączenia do programu 

znaczącej części produkcji amerykańskiej i europejskiej, konsekwentnie są realizowane. Od 

2005 r.  Partner Program obejmuje lokalnych wydawców z kolejnych krajów europejskich, 

Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii i Belgii. Znaczna część 

zasobów lokalnych projektu Partner Program pozostaje w początkowych stadium rozwoju, 

  



niemniej warto obserwować ekspansję Google’a również na tym polu5. Warto także ze 

względu na wkraczanie giganta z Mountain View do Polski. Już dziś nasi wydawcy mogą 

przystąpić do Partner Program, umieszczając swoje książki na na stronie amerykańskiej lub 

brytyjskiej wyszukiwarki Book Search. Zapewne w niedługim czasie powstanie polska jej 

lokalizacja. 

Na owe pięć bibliotek współpracujących z Google’m przyjęto określenie G5 Group, 

aktualne do sierpnia 2006 r. Wówczas bowiem Google podpisał porozumienie z kolejnym 

partnerem, zespołem bibliotek Uniwersytetu  Kalifornijskiego (University of California 

Libraries), którego blisko 100 placówek posiada kolekcję liczącą 34 mln pozycji. To 

największy partner bibliotecznego programu Google’a. Druga połowa 2006 r. obfitowała w 

kolejne wydarzenia. W krótkim czasie do elitarnej grupy bibliotecznej dołączyły dwie 

placówki. We wrześniu ujawniono kontrakt z  Universidad Complutense Madrid, który 

posiada drugi pod względem wielkości, po Bibliotece Narodowej, księgozbiór w Hiszpanii. 

Projekt zakłada digitalizację zbiorów typu public domain. Objąć ma około 10 % kolekcji, 

czyli około 300 000 woluminów, spośród których 135 000 książek i czasopism to pozycje 

opublikowane przed 1866 r. Dzięki porozumieniu z Biblioteca Complutense Google 

zadomawia się na Starym Kontynencie. Po bibliotece oxfordzkiej to kolejna placówka 

europejska, która wprowadzi obszerną część zbioru do cyfrowej biblioteki Google’a i 

pierwsza, w której dominują książki nieanglojęzyczne.  Europejscy przedstawiciele Google’a 

twierdzą, iż Biblioteca Complutense nie zamknie listy europejskich współpracowników 

Library Project. W październiku 2006 r. ujawniono porozumienie z ósmą instytucją, 

Uniwersytetem Wisconsin (University of Wisconsin-Madison – UW Madison). Google 

planuje digitalizację minimum 500 000 pozycji z księgozbioru uniwersyteckiego, a także 

kolekcji Wisconsin Historical Society, liczących wspólnie ponad 7 mln jednostek. W tym 

przypadku obiektem zainteresowania mają być właśnie dokumenty historyczne, głównie 

związane z historią Stanów Zjednoczonych. Miesiąc później podpisano umowę z dziewiątą 

placówką, biblioteką University of Virginia, która posiada ponad pięciomilionowy 

księgozbiór. Google w pierwszym rzędzie digitalizować ma teksty literackie, publikacje z 

zakresu nauk humanistycznych i historii USA. Trzeba jednak zwrócić uwagę na specyfikę 

kolekcji tej placówki: bogate zbiory specjalne, w tym ogromny zasób rękopiśmienny (17 mln 

jednostek). Przedstawiciele biblioteki wskazują na pierwszoplanowy w kontekście 

                                                 
5  Wszystkie lokalne bazy Google Print dostępne są pod adresem: books.google z rozszerzeniem, będącym 

kodem kraju, np. niemiecki Print widnieje pod adresem: books.google.de; francuski: books.google.fr; 
hiszpański: books.google.es etc. 

  



digitalizacji zbiór książkowy, nie wykluczają jednak w dalszej kolejności konwersji do 

postaci cyfrowej zbiorów specjalnych6.   

Umowy, które podpisuje Google z poszczególnymi bibliotekami mają zakreślone 

odmienne ramy chronologiczne, wydaje się również, iż nie zawsze sprecyzowano w nich 

liczby dokumentów, które mają zostać zdigitalizowane. Udostępnione zostały publicznie trzy 

poufne umowy, z Uniwersytetem Michigan, Biblioteką Uniwersytety Kalifornijskiego oraz z 

UW Madison7. Różnią się one szczegółami, kardynalne zasady porozumień pozostają jednak 

wspólne. Detale pozostałych porozumień znamy jedynie na podstawie deklaracji i 

wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych uczelni. Powtarza się w nich zapewnienie o 

respektowaniu praw autorskich w odniesieniu do dzieł podlegających ochronie, o otwartym 

charakterze umów, które zakładają zdigitalizowanie znaczących partii poszczególnych 

kolekcji. Charakterystyczne w tym względzie jest stwierdzenie, które znajdziemy w 

materiałach dotyczących  Stanford Google Library Project „Przewidujemy współpracę z 

Google przez szereg lat z możliwością [digitalizacji] milionów tytułów”. Ilu milionów? Nie 

wszystkie zainteresowane strony podają szczegóły umów,  pozostają domysły, aczkolwiek 

powtarzają się głosy o planach konwersji w zasadzie pełnych zbiorów drukowanych, w 

przypadku Stanford University mowa jest o  ponad 8 mln milionach książek8. Również 

Uniwersytet Michigan  wyraził zgodę na konwersję całego zbioru książkowego, liczącego 

około 7 mln pozycji. W umowie z University of California widnieje liczba co najmniej 2,5 

mln voluminów, które zostaną zdigitalizowane9. W przypadku University of Wisconsin 

mowa jest o dolnym pułapie (digitalizacja powyżej pół miliona woluminów). Z kolei New 

York Public Library, biblioteka Oxford University oraz Biblioteca Complutense zgodziły się 

na digitalizację jedynie tych publikacji, które nie podlegają ochronie praw autorskich. 

Digitalizacja Bodleian Library (Uniwersytet w Oxfordzie) obejmie ponad milion książek, a 

finał trzyletniej operacji planowany jest na na koniec 2007 r.10 W przypadku zbiorów Harvard 

University wspomina się o digitalizacji jedynie niewielkiej ich części. Umowy z University of 

                                                 
6  University of Virginia joins Google Book Search. “Library Journal” 2006 . Tryb dostępu: 

http://www.libraryjournal.com/article/CA6392103.html 
7  Dostępne online pod adresami: http://www.lib.umich.edu/mdp/umgooglecooperativeagreement.html; 

http://www.cdlib.org/news/ucgoogle_cooperative_agreement.pdf ; 
http://www.library.wisc.edu/digitization/agreement.html 

8 Stanford Google Library Project: FAQ. Tryb dostępu: 
http://www.sul.stanford.edu/about_sulair/special_projects/google_sulair_project_faq.html. W innych 
materiałach pojawia się liczba 9 mln. Por. B. Thompson: Search me? „Washington Post” 2006 13 August  s. 
D1 

9  Cooperative agreement. Tryb dostępu: http://www.cdlib.org/news/ucgoogle_cooperative_agreement.pdf  
10  R. Carr: The Oxford-Google mass-digitization programme. Tryb dostępu: 

http://www.bodley.ox.ac.uk/librarian/CNIGoogle/CNIGoogle.htm 

  



California oraz UW Madison opiewają na sześć lat, z możliwością rocznej prolongaty, w 

porozumieniu z Michigan University mowa jest o współpracy do 30 kwietnia 2009 r. (przy 

czym w dokumentach uniwersyteckich wspomina się o sześcioletnim okresie współpracy w 

celu digitalizacji 7 mln dokumentów).  Można zatem przypuszczać, iż w ciągu kilku lat (w 

doniesieniach prasowych o warunkach umów na ogół wymienia się okres sześcioletni), 

powstanie zasób, który obejmować będzie wielomilionową kolekcję książkową (również 

czasopiśmienniczą, poszczególne tytuły prasowe są już dostępne w zbiorze Google Print), 

która pod względem wielkości przewyższy zasoby największych bibliotek naukowych na 

świecie. Charakter zbiorów bibliotek kooperujących, dominacja placówek amerykańskich 

zdeterminuje charakter, strukturę tego zasobu. Supremacja literatury angloamerykańskiej w 

tej kolekcji jest oczywista i nieunikniona (np. 60 % zbiorów biblioteki Uniwersytetu 

Michigan to publikacje w języku angielskim),  wydaje się jednak, iż w długofalowym planach 

Google'a obecny jest zamysł wprowadzenia kanonu europejskiego, nie tylko na podstawie 

bogatych, lecz przecież niekompletnych zasobów amerykańskich, lecz także zbiorów 

bibliotek starego kontynentu. Świadczyć o tym może włączenie do grupy współpracujących 

placówek biblioteki hiszpańskiej.   

Google nie ujawnia szczegółów technicznych ani logistycznych programu. Nie wiemy 

jak duża jest ekipa pracująca przy realizacji projektu. Nie znamy warunków technicznych, ani 

zastosowanej  technologii. Z danych udostępnionych przez Uniwersytet Michigan wiemy, iż 

proces digitalizacyjny prowadzony jest przez personel Google’a z wykorzystaniem urządzeń, 

których dane techniczne są tajemnicą firmy. W fazie wstępnej Google operuje wysokiej 

jakości plikami graficznymi w formacie raw, co wskazuje, iż wykorzystywana jest zapewne 

aparatura fotograficzna, dużo szybsza w procesie digitalizacji, aniżeli typowe maszyny 

skanujące obraz. Pliki raw dla potrzeb Google Print konwertowane są do skompresowanych i 

dużo mniejszych plików jpg. Biblioteka Uniwersytetu Michigan otrzymuje natomiast 

fotografie stron w postaci plików tiff o rozdzielczości 600 dpi11. Równoległe digitalizowanie 

zasobów wielu bibliotek w imponującym tempie kilku tysięcy pozycji dziennie wymaga 

niezwykle precyzyjnej koordynacji działań, by uniknąć dublowania prac. Czy 

wykorzystywana jest w tym celu baza OCLC? Nie wiemy tego, choć bliska współpraca obu 

instytucji zdaje się wskazywać na taki wariant. Można jedynie oczekiwać, iż w pewnym 

momencie Google zdecyduje się ujawnić szczegóły techniczne bezprecedensowego pod 

wieloma względami przedsięwzięcia.  I być może zaopatrzy cyfrowe pliki w pełne opisy 

                                                 
11  Por. UM Library / Google digitization: partnership, faq, August 2006. Tryb dostępu: 

http://www.lib.umich.edu/staff/google/public/faq.pdf 

  



bibliograficzne, przejęte z OCLC lub pobrane z katalogów współpracujących bibliotek. 

Spójrzmy na kilka charakterystycznych zapisów w ujawnionych umowach 

bibliotecznych:  

- Google finansuje w całości prace digitalizacyjne, instytucje współpracujące ponoszą koszty 

związane z przemieszczaniem zbiorów i logistyką w obrębie uniwersytetu. Prace 

digitalizacyjne związane są nie tylko z procesem skanowania (fotografowania) publikacji, ale 

także wykorzystaniem technologii OCR (Optical Character Recognition) – konwersji danych 

graficznych do postaci tekstowej (przyszli analitycy procesu digitalizacyjnego zapewne 

zdiagnozują stopień trafności czy bezbłędności procedury OCR – Google nie ujawnia 

szczegółów technicznych, sprzętowych, nie podaje informacji o wykorzystywanym 

oprogramowaniu), konwersji danych do formatu pdf etc.  

- Uczelnie otrzymują kopię zdigitalizowanych dokumentów w ciągu 30 dni od ich wykonania. 

Kopię tę mogą udostępniać na stronie internetowej (z zastrzeżeniem praw autorskich – co 

oznacza, że mogą to uczynić wyłącznie z kopiami pozycji, które nie podlegają ochronie – nie 

sposób zresztą przypuścić by skłonne były do prezentacji pozycji, podlegających ochronie), z 

zastosowaniem jednak narzędzi, które uniemożliwią kopiowanie większych partii cyfrowej 

wersji oraz blokadą hurtowego kopiowania plików. 

- Google posiada prawo do indeksowania tekstów digitalizowanych książek. W przypadku 

pozycji nie podlegających ochronie praw autorskich (public domain) oraz tych książek, 

wobec  których uzyskał zgodę właściciela praw autorskich – Google udostępni cyfrową kopię 

zawartości książki. W przypadku pozostałych pozycji przedstawi fragmenty dokumentu wraz 

z danymi bibliograficznymi. 

- Uniwersytet Kalifornijski otrzymał prawo (brak tego zapisu we wcześniejszym 

porozumieniu z Uniwersytetem Michigan oraz późniejszym z UW Madison) użyczenia innym 

bibliotek i instytucjom edukacyjnym do 10 % zasobu cyfrowego powstałego we współpracy z 

Googlem.  

Pierwsze książki w Library Project pojawiły się w październiku 2005 r. Użytkownik 

może je przeglądać na stronie Google’a, mając pełny dostęp do plików graficznych z 

przeskanowanymi stronami oryginału (full view). Z punktu widzenia użytkownika oba 

zasoby, współczesny, wydawniczy (Partner Program) oraz historyczny, bibliotekarski 

(Library Project), tworzą wspólną bazę książkową, dostępną pod adresem books.google.com. 

W sierpniu 2006 r. udostępniono pierwsze pliki w formacie pdf z pełną zawartością książek 

(w postaci graficznych kopii stron – Google nie prezentuje wersji tekstowej książek – teksty 

powstałe w wyniku konwersji poprzez OCR plików graficznych do postaci tekstowej służą 

  



jedynie do indeksacji i wyszukiwania książek na stronie internetowej. Odbywa się to zatem 

wyłącznie w tle. Pliki pdf pozbawione są natomiast warstwy OCR, umożliwiającej 

przeszukiwanie zawartości dokumentu). Sukcesywnie cały zasób książek nie chronionych 

prawem autorskim zostanie udostępniony w tej postaci. Użytkownik będzie miał wówczas do 

dyspozycji narzędzia wyszukiwawcze wraz z możliwością przeglądania zawartości książek  

 
2. Google Book Search – pełny dostęp do jednej z książek z możliwością pobrania pliku pdf

 

online, będzie mógł również pobrać w formacie pdf zawartość książek na dysk własnego 

komputera. Firma nie ujawnia wielkości bazy bibliotecznej. Nie sposób też korzystając z 

narzędzi wyszukiwawczych choć w przybliżeniu określić rozmiarów zbioru. Wyszukiwanie 

wedle dat publikacji uaktywnia  jedynie część zasobu, nie ma możliwości przeszukiwania 

bazy wedle języka publikacji, ponadto niektóre wyniki wyszukiwania ograniczone są do 100 

tytułów12. Bez wątpienia zbiór cyfrowych kopii bibliotecznych zasobów liczy już wiele 

tysięcy pozycji w wielu językach, w tym polskim. Większość stanowią druki 

dziewiętnastowieczne, jednakże zbiór zawiera także stare druki, w tym inkunabuły. 

Zastanawiają skąpe dane bibliograficzne (w zasadzie ograniczone do autora, tytułu i rok 

publikacji) oraz zaskakująco duża liczba błędnych skanów, nieczytelnych stron, zwłaszcza w 

przypadku starych druków. Być może to cena tempa, które narzucił Google przedsięwzięciu, 

być może także rezultat zastosowania prototypowych technologii. Użytkownicy mają 

możliwość zgłaszania usterek, można więc sądzić, iż z czasem wprowadzone zostaną korekty 

w cyfrowym zbiorze. Stale rosnący „polski” zasób Library Project winien skłonić zaspoły 
                                                 
12  Por. rozważania M. Ojala: Reviewing Google Book. „Online” 2006 nr 2 s.13-14. 

  



tworzące polskie biblioteki cyfrowe do zastanowienia się nad priorytetami digitalizacyjnymi. 

Czy warto tworzyć zbiory, które powielać będą w znacznym stopniu zasoby Google’a? Czy 

nie lepiej skupić uwagę na obszarach, które, wydaje się, nie znajdą się w pełnej wersji w 

Googlethece? Takimi „bezpiecznymi” obszarami są zapewne zbiory polskich czasopism 

XVII-XX w., a także międzywojenna produkcja wydawnicza,  przy uwzględnieniu 

wszystkich kontrowersji związanych z ochroną praw autorskich.  

3. Google Book Search – jedna z polskich książek 
 

Biblioteki, które użyczyły własnych księgozbiorów Library Project, udostępnią 

elektroniczne kopie posiadanych książek na własnych stronach. Czyni to już biblioteka 

Uniwersytetu Michigan. Cyfrowe wersje książek powstałych w kooperacji z Googlem, zwane 

„MBooks” można już znaleźć w katalogu bibliotecznym (Mirlyn) i czytać online  

  



 
4. Uniwersytet Michigan. Katalog z opisem i dostępem do zawartości jednej z cyfrowych 

książek (MBooks) 

(w przypadku pozycji typu public domain - http://mirlyn.lib.umich.edu). Identyfikacja 

zasobów cyfrowych w katalogu możliwa jest poprzez wybór opcji „zaawansowanego 

wyszukiwania” (Advanced Search) wraz z zastosowaniem filtracji typów dokumentów 

(Format), zawężonej do dokumentów elektronicznych (Electronic resources). 

 
5. Uniwersytet Michigan. Jedna z książek dostępnych w ramach MBooks  - wersja graficzna

 

  



Kolejne strony książki można przeglądać jako pliki graficzne (ewentualnie zapisane w 

formacie pdf), ale także jako pliki tekstowe.  

 
6. Uniwersytet Michigan. Mbooks. Dostęp do wersji tekstowej książki 

 

Użytkownik ma możliwość przeszukiwania zawartości książki wedle dowolnej frazy. Wyniki 

wyszukiwania otrzymuje w postaci listy cytatów, fragmentów tekstu, w których występuje 

wyszukiwane hasło. Istnieje także link na stronę Google’a z zapisem tej książki. Tak więc 

nastąpił pewien rozsądny podział zadań: Google oferuje przeszukiwanie całej kolekcji i 

zawartości książek, a także możliwość ich pobierania, biblioteka nie daje takich narzędzi, 

udostępnia jednak kolejne strony książek także w postaci tekstowej, czego brak na stronie 

Google Print oraz oferuje mechanizm przeszukiwania zawartości książki. Na stronie 

biblioteki możliwe jest także manipulowanie stronami w wersji graficznej: obracanie oraz 

wybór wielkości pliku. W przyszłości pojawić się mają także zasoby czasopiśmiennicze, z 

możliwością wyszukiwania ich  zawartości. Michigan umieszcza pełne teksty książek 

amerykańskich wydanych do 1922 r. Wykazuje w tym zakresie mniejszą asekurację aniżeli 

Google, który w zasadzie użytkownikom spoza USA nie udostępnia zawartości publikacji z 

pierwszych dwóch dekad XX wieku. Wynika to zapewne z obawy przed naruszeniem praw 

autorskich w innych krajach, w których obowiązują bardziej restrykcyjne postanowienia i 

prawne regulacje. W tym sensie użytkownikom zasobu przydzielane są odmienne prawa w 

zależności od lokalizacji IP ich komputerów. Pozwy sądowe zapewne wpływają na szalenie 

ostrożne działania firmy w tym zakresie. W efekcie szereg książek zastrzeżonych w zbiorze 

  



Google’a, w pełnej wersji dostępnych jest na stronie biblioteki Michigan. Niemniej dwojaka 

oferta dostępu do książek zmniejsza wagę zarzutów formułowanych przez krytyków działań 

Google’a, którzy obawiają się zawłaszczenia dorobku ludzkości, jakim bez wątpienia jest 

światowe uniwersum książkowe przez prywatną firmę. B. Kahle krytycznie komentując 

przystąpienie University of California do Library Project wspomina o tworzeniu prywatnego 

systemu bibliotecznego, kontrolowanego przez pojedynczą korporację13.  Koncentracja 

zbioru w rękach firmy komercyjnej staje się mniej groźna w sytuacji, gdy cyfrowe kopie 

udostępniają także współpracujące z programem biblioteki naukowe, a użytkownicy mogą 

dostępne pozycje (typu „public domain”) pobierać ze strony Google’a. 

Podkreślić należy niezwykłe tempo digitalizacji zbiorów. Świadczą o tym nie tylko 

dostępne już i stale rosnące zasoby Library Project, dokumentuje to także umowa z 

Uniwersytetem Kalifornijskim, w której biblioteka zobowiązuje się do dostarczania firmie 3 

000 książek dziennie w celu digitalizacji. To jest miara rozmachu przedsięwzięcia, a dane te 

dotyczą liczby skanowanych książek tylko jednej z 9 kooperujących placówek, a jednocześnie  

miara zwiększającego się tempa digitalizacji, mimo wzrastającej liczby uczestników. Warto 

przypomnieć, że porozumienie z Uniwersytetem w Oksfordzie przewidywało digitalizację do 

10 000 pozycji w ciągu tygodnia.  

Google finansuje koszty procesu digitalizacyjnego14. Wedle wyliczeń przedstawicieli 

firmy, biblioteka współpracująca wydatkować będzie musiała około 1-2 dolarów na jedną 

przeskanowaną książkę (przypuszczalnie wydatki te związane będą przede wszystkim z 

procesami logistycznymi na etapie przygotowania dokumentów do digitalizacji, a następnie 

kosztów związanych z zabezpieczeniem kopii cyfrowych i ich udostępnieniem 

użytkownikom, w tym prezentacji internetowej) przez pierwsze 5 lat, w latach następnych 

kwota ta zostanie zredukowana do około 10 centów (można sądzić, iż dotyczy to okresu po 

zakończeniu prac digitalizacyjnych i wiąże się głównie z kosztami utrzymania baz danych)15. 

Przeciętny koszt przeskanowania jednej książki, wedle różnych źródeł, waha się między 20-
                                                 
13  Krytycyzm Kahle jako założyciela Internet Archive, a także promotora OCA jest zrozumiały, zwłaszcza, iż 

University of California współpracuje ze swoistymi konkurentami, zarówno Google’m, jak i Microsoftem. 
Kahle nie krytykuje jednak Microsoftu za coraz większą ekspansję na rynku książki cyfrowej. E. Mills: 
Google and UC sign contract to digitize books. Tryb dostępu:  http://news.com.com/2100-1025_3-
6103540.html 

14  Wedle ostrożnych szacunków, Google w ramach Library wyasygnuje około 200 mln dolarów na 
przeskanowanie i zindeksowanie 15 mln książek do 2015 r. Por. J. Dye: The digital rights issues behind book 
digitization projects. „Econtent” 2006 nr 1 s. 33. Zdaniem J. Banda digitalizacja 30 mln woluminów 
kosztowałaby Google’a 750 mln dolarów. J. Band: The Google Library Project: both sides of the story. 
”Plagiary: cross-disciplinary studies in plagiarism, fabrication and falsification” 2006 nr 1 Tryb dostępu:  
http://www.plagiary.org/Google-Library-Project.pdf.  Przedruk: “Information Outlook” 2006 nr 6 s.35-54. 

15  Por. T.Peters: UC libraries join the Google Books Library Project. Tryb dostępu: 
http://www.techsource.ala.org/blog/2006/08/uc-libraries-join-the-google-books-library-project.html 

  



40 dolarów (Open Content Alliance ocenia średni koszt na 30 dolarów). Google nie ujawnia 

kosztów przedsięwzięcia, również laboratoria firmy są niedostępne dla postronnych. W 

efekcie nie wiadomo, jaki sprzęt jest wykorzystywany w procesach digitalizacyjnych. Wedle 

ekspertów, firma przypuszczalnie eksploatuje automatyczne skanery, które nie wymagają 

ręcznego przewracania stron. Przynajmniej dwie firmy produkują tego typu urządzenia. Takie 

rozwiązanie wydaje się prawdopodobne, zważywszy na owe 3 tysiące książek, które będę 

codziennie trafiały do centrum Google’a z jednej tylko biblioteki. Z drugiej strony, na 

udostępnionych już stronach książek spotkać można ślady rąk, co wskazywałoby, iż w 

przypadku przynajmniej niektórych bibliotek wykorzystano tradycyjny sprzęt. 

Jedna z kwestii, którą należy wziąć pod uwagę przy wszelkich analizach dotyczących 

przyszłej, hipotetycznej czy rzeczywistej wielkości bazy cyfrowej, dotyczy problemu 

rozmiarów produkcji wydawniczej. Ta liczba umożliwi nie tylko zdefiniowanie wielkości 

przyszłej megabiblioteki cyfrowej, pozwoli także na przynajmniej przybliżone określenie 

stopnia kompletności (bardziej prawdopodobne: jego braku) zbioru typu Google Print czy 

Open Content Alliance. Jak duży jest światowy dorobek książkowy? Operować można w tym 

przypadku jedynie przybliżonymi danymi, bardziej precyzyjnymi w przypadku Europy i 

Stanów Zjednoczonych, w dużo większym stopniu szacunkowymi w przypadku krajów 

trzeciego świata. Taką analizę bazującą na zasobach OCLC przeprowadzono na początku 

2005 r. Wówczas WorldCat liczył około 55 mln opisów bibliograficznych i obejmował 

zasoby ponad 20 000 bibliotek16. Baza OCLC z oczywistych względów nie odzwierciedla 

światowych zasobów bibliotecznych, mimo faktu, iż jest największym światowym katalogiem 

centralnym. Rejestruje zbiory przede wszystkim bibliotek amerykańskich, nie wszystkie też 

ich zasoby książkowe (zwłaszcza dotyczy to starych druków i publikacji 

dziewiętnastowiecznych) zostały wprowadzone do katalogu WorldCata. W tym sensie baza 

OCLC w większym stopniu może służyć jako poligon doświadczalny w zakresie analizy 

pewnych prawidłowości. Których ? Jedno z kardynalnych pytań związanych z tworzeniem 

bazy Google Print i dyskusją na temat praw autorskich dotyczy potencjalnej liczby publikacji, 

które zgodnie z prawem amerykańskim nie podlegają ochronie, rezydują w bezpiecznej z 

punktu widzenia twórcy zasobu cyfrowego, strefie „public domain”. Spośród 55 mln 

rekordów bibliograficznych około 41 mln dotyczyło wydawnictw zwartych. Po eliminacji 

dokumentów wtórnych (mikroformy, druki braillowskie, dokumenty cyfrowe), a także 

                                                 
16  R. C. Schonfeld, B.F. Lavoie: Books without boundaries: a brief tour of the system-wide print book 

collection. “Journal of Electronic Publishing” 2006 vol. 9 nr 2. Tryb dostępu: 
http://hdl.handle.net/2027/spo.3336451.0009.208 

  



dokumentów rządowych i dysertacji (licznych w statystyce amerykańskiej), pozostaje liczba 

32 mln pozycji. To wedle terminologii FRBR materializacje dzieł (w postaci np. kolejnych 

wydań tekstu).  

Wedle autorów analizy w zasobie OCLC mamy do czynienia z 26 mln samych dzieł 

(lub ich tłumaczeniami)17. Spośród nich około 9,5 mln dzieł (około 36 %) to pozycje 

jednostkowe w zbiorze, zachowane w jednym egzemplarzu w bibliotece partycypującej w 

tworzeniu katalogu centralnego. Jest to istotne, albowiem wskazuje na ogromną liczbę 

publikacji rzadkich, zachowanych w pojedynczych egzemplarzach. Przypuszczalnie około 

połowa z nich to publikacje w języku innym niż angielski. Drugą połowę stanowią zarówno 

publikacje niskonakładowe, efemerydy, jak i książki wydane w XX w. przez  profesjonalne 

firmy wydawnicze. W całym zbiorze publikacje w języku angielskim sięgają 52 %. Z punktu 

widzenia chronologii wydawniczej proporcje przedstawiają się następująco: zaledwie około 

18 % stanowią dzieła opublikowane przed 1923 rokiem. To około 4,6 mln tytułów spośród 26 

mln. To one mogą być swobodnie konwertowane do cyfrowej postaci, nie podlegają bowiem 

ochronie prawnej. W przypadku Stanów Zjednoczonych podstawowa bowiem zasada w 

zakresie ochrony praw autorskich brzmi następująco: 

- prace opublikowane przed 1 stycznia 1922 r. nie podlegają ochronie – należą do 

kategorii „public domain” 

- prace zarejestrowane przed 1 stycznia 1978 r. – chronione są przez okres 95 lat od 

daty zastrzeżenia praw autorskich 

- prace, które powstały po 1 stycznia 1978 r. – podlegają ochronie przez okres 70 lat po 

śmierci autora.  

Zatem ponad 80 % wydanych ksiażek to pozycje opublikowane po 1922 r. Z punktu 

widzenia ram chronologicznych, w których funkcjonuje rynek wydawniczy, od połowy XV 

w. do dziś, osiem ostatnich dekad to jedynie niewielki wycinek czasowy. Odmiennie się rzecz 

ma, gdy brać pod uwagę dwie podstawowe kwestie: zainteresowania czytelnicze oraz 

wielkość produkcji wydawniczej. Nie ulega wątpliwości, iż  powszechne wybory czytelnicze 

w znacznym stopniu wiążą się, dotyczą literatury współczesnej, a potrzeby informacyjne w 

przeważającej mierze zaspokajane są przez opracowania z lat ostatnich, czy ostatnich 

dziesięcioleci, więc rzecz jasna, publikacje podlegające ochronie prawnej.  

Książki wydane po 1977 r. to około połowa dzieł zarejestrowanych w katalogu 

centralnym OCLC. To też świadectwo dynamicznie rozwijającego się rynku książki w 

                                                 
17  Tamże  

  



ostatnich dekadach XX w. Porównanie statystyki OCLC z historycznymi analizami produkcji 

wydawniczej wskazuje ponadto  na znaczące dysproporcje. W klasycznej rozprawie M.B. 

Iwinskiego wielkość światowej produkcji książkowej do 1911 r. określono na ponad 10,4 mln 

tytułów. W bazie OCLC odpowiada jej wspomniane 4,6 mln książek. Pozostaje zatem pula 

około 5,8 mln dzieł z tego okresu nieobecnych w WorldCat. Różnicę w obu statystykach 

tłumaczyć można dwojako: po pierwsze faktem, iż OCLC rejestruje jedynie część światowej 

produkcji, tę, która znajduje się w skatalogowanych zasobach bibliotek tworzących 

WorldCata. Po drugie, nie wiemy, na ile precyzyjna było wyliczenie Iwinskiego. Analiza 

danych dokonana na materii OCLC, mimo wszystkich zastrzeżeń, dostarcza ważnych 

konstatacji. Potwierdza przypuszczenie, iż tytuły, które nie podlegają ochronie praw 

autorskich stanowią jedynie niewielką część światowej produkcji wydawniczej. Wskazuje na 

znaczne rozproszenie dzieł w zasobach amerykańskich. Plan digitalizacji całej czy 

reprezentatywnej części światowego dorobku wydawniczego wymaga współpracy z wieloma 

bibliotekami, w tym europejskimi. Wydaje się, iż intensywne powiększanie grupy bibliotek 

współtworzących zasób Google Library wynika właśnie z tych przesłanek. 

Przeciwko planowi i koncepcji tworzenia bazy Google Library zgłosiły w 2005 r.  pozew 

sądowy dwie instytucje, Związek Autorów (The Authors Guild), a następnie Stowarzyszenie 

Wydawców Amerykańskich (AAP – Association of American Publishers, które występować 

będzie w imieniu pięciu instytucji wydawniczych, The McGraw-Hill Companies, Pearson 

Education, Penguin Group USA, Simon & Schuster oraz John Wiley & Sons)18. Oba związki 

podważyły legalność procedury, którą stosuje Google – skanowania książek podlegających 

ochronie prawnej i wprowadzania do indeksu wyszukiwawczego ich zawartości. Argument 

zwolenników projektu, iż użytkownik nie będzie miał dostępu do zawartości książki, otrzyma 

jedynie informację o frekwencji występowania wyszukiwanej frazy czy hasła w tekście, 

ewentualnie z niewielkim kontekstem, fragmentem tekstu, nie przekonał przeciwników 

projektu. Sam fakt tworzenia cyfrowych kopii, a następnie umieszczenia zawartości prac w 

bazie Google’a uznano za naruszenie praw autorskich.  

Google w sierpniu 2005 r. przerwał biblioteczne procesy digitalizacyjne, licząc na 

osiągnięcie kompromisu19. Zaproponował wówczas wariant opt-out – jeżeli wydawca 

przedłoży listę tytułów, których nie życzy sobie w bazie, nie zostaną one wprowadzone do 
                                                 
18 B. Helm: A Google project pains publisher. BusinessWeek” 2005 May 23. Tryb dostępu: 

http://www.businessweek.com/technology/content/may2005/tc20050523_9472_tc024.htm 
19   Jedna z propozycji AAP polegała na uwzględnieniu ISBN w selekcji książek, które chroni prawo i których 

włączenie do bazy uzależnione byłoby od zgody wydawcy. Argumentacja została odrzucona przez Google’a. 
Trzeba przypomnieć, iż ISBN dotyczy książek wydawanych w najlepszym razie od 1967 r., a zatem 
obejmuje jedynie część  publikacji, które podlegają ochronie praw autorskich. 

  



zbioru, nawet jeżeli znajdują się w kolekcji jednej ze współpracujących bibliotek. Wydawcy 

otrzymali zatem do wyboru jeden z trzech wariantów: udział w Partner Program; akceptację 

digitalizacji ich publikacji w Library Project, z ewentualnością wyświetlania niewielkich 

urywków tekstu w wynikach wyszukiwania (snippet view); rezygnację z udziału w Library 

Project poprzez przedłożenie listy tytułów. Wobec braku pozytywnej reakcji wydawców 

Google wznowił prace w listopadzie 2005 r.20 Wtedy też udostępnił pierwsze książki w 

ramach Library Project. Zdania prawników komentujących pozwy są podzielone. Dominują 

jednak opinie sprzyjające praktykom Google’a, które odwołują się do mechanizmów 

zastosowanych w wyszukiwarkach internetowych. Wykorzystują one wszak  indeksację 

dokumentów sieciowych, które chronione są prawami autorskimi – autorzy stron, 

mimowolnie godzą się na systematyczną  indeksację zawartości dokumentów sieciowych21. 

Nie tracą przy tym praw do swoich tekstów. Co więcej, dzięki tym praktykom użytkownicy 

Internetu dysponują banalnie prostymi narzędziami wyszukiwawczymi. Ten sam mechanizm 

stosuje Google w bazie książkowej. Pozwala na wyszukiwanie książek przez dowolną frazę 

zaczerpniętą z zawartości dokumentu. Tworzy z uniwersum tekstów książkowych hiperbazę, 

umożliwiając czytelnikowi wyszukiwanie, które daleko wykracza poza możliwości i 

narzędzia udostępniane przez katalogi biblioteczne. Oferuje więc jedyny w swoim rodzaju 

hiperindeks, obejmujący teksty znaczącej części opublikowanych książek. Dla użytkownika 

internetowego taki zabieg wydaje się naturalną konsekwencją znanych mu już rozwiązań 

sieciowych.  

Zwolennicy projektu wskazują na korzyści, które odniosą także wydawcy i autorzy. W 

bazie pojawią się książki od lat nieobecne w obiegu społecznym i bibliotecznym, pozycje 

zapomniane i nie wznawiane. Wyszukiwanie pełnotekstowe przywróci je do czytelniczego 

obiegu. To za sprawą bazy cyfrowej i sieciowego do nich dostępu publikacje wykluczone z 

rynku książki, dostępne tylko nielicznym, powrócą do czytelniczego krwioobiegu. A w 

przypadku prac chronionych prawnie Google Print przypomni o ich istnieniu i odeśle na 

stronę wydawcy czy dystrybutora. Być może skłoni to wydawcę do wznowienia tych  pozycji 

właśnie w wersji cyfrowej. Koszt bowiem takiej operacji, była już o tym mowa, wynosi 

kilkadziesiąt dolarów. W dłuższej perspektywie czasowej przedsięwzięcie Googla 

doprowadzi do dostępności w praktyce wszystkich poszukiwanych pozycji w wersji cyfrowej. 
                                                 
20 K. j. Delaney, J. A. Trachtenberg: Google will return to scanning copyrighted library books. „The Wall 

Street Journal” 2005 November 1. Tryb dostępu: 
http://online.wsj.com/public/article/SB113081241343684922tag_Zei4g5JxU22aJJNLTBogj3w_20061031.ht
ml?mod=tff_main_tff_top 

21  Podobna sytuacja dotyczy Google Earth – można sobie wyobrazić sytuację, gdy fotografowanie i 
wykorzystywanie w programie poszczególnych rejonów wymagałoby zgody właściciela terenu. 

  



Jeżeli jednak potencjalny użytkownik nie znajdzie poszukiwanej książki w ofercie 

wydawniczej lub nie będzie nią zainteresowany, do jego dyspozycji na stronie Google Print 

pozostaje baza OCLC, umożliwiająca lokalizację książki w możliwie bliskiej terytorialnie 

bibliotece. Nie sposób pominąć w tych rozważaniach twórców, zwłaszcza autorów publikacji 

od dawna nie wznawianych, nieobecnych na rynku książki. Dla nich włączenie książek do 

zasobu tego typu stwarza szansę na zdobycie nowych czytelników, reanimację w obiegu 

czytelniczym dzieł od lat zapomnianych. Kompetentna i drobiazgowa analiza prawna pióra 

Jonathana Banda wskazuje, iż koncepcja Library Project nie narusza prawa autorskiego. W 

konkluzji autor stwierdza, iż sąd właściwie interpretując zasadę dozwolonego użytku 

powinien zezwolić na kontynuację programu22.   

Przeciwnicy zabiegów Google’a wskazują na zasadniczą różnicę pomiędzy obiema 

praktykami: sieciowa indeksacja dotyczy z zasady dokumentów udostępnionych bezpłatnie, z 

zasady dostępnych publicznie bez opłat w ramach jawnego Internetu. Operacje dokonywane 

na zbiorach książkowych dotyczą rynku komercyjnego, który rządzi się innymi prawami23. 

Ponadto zasada dozwolonego użytku, którą kierują się biblioteki tworząc archiwalne kopie 

cyfrowe dokumentów nie dotyczy instytucji komercyjnych. Nie zdefiniowano także, twierdzą 

krytycy,  co Google rozumie pod pojęciem wycinek, fragment (snippet), którym operuje w 

przypadku książek podlegających ochronie. Wydawcy obawiają się, że z aktualnych kilku 

słów czy zdań (wedle Google’a maksymalnie trzech zdań), które towarzyszą wyświetlaniu 

wyników wyszukiwaniu, z czasem ów wycinek rozrośnie się do obszernych fragmentów 

dzieła, nawet całych rozdziałów24. W dyskusji zapomina się, że Google wyświetla 

maksymalnie trzy wycinki tekstu, nawet gdy wyszukiwana fraza pojawia się wielokrotnie 

częściej w książce. To jeden ze sposobów, by zapobiec ujawnieniu zbyt obszernych 

fragmentów książek chronionych przez prawo autorskie. Zwolennicy liberalnego stosowania 

prawa autorskiego zapewne uznają ten zabieg za zbyt gorliwy, zbyt asekuracyjny, nazbyt 

rygorystyczny. Przeciwnicy ujawniania czegokolwiek, co podlega ochronie, mogą uznać 

dostęp do kilkuzdaniowych fragmentów za naruszenie prawa. Dodajmy, iż w przypadku 

wydawnictw informacyjnych, encyklopedii czy słowników nie są wyświetlane nawet  

najmniejsze cytaty.  Również zasada fair use (dozwolonego użytku), do której odwołuje się 

                                                 
22  J. Band: The Google Library Project ... 
23  Charakterystyczne dla krytyków poczynań  Google’a jest stwierdzenie jednego z prawników, iż nikt nie dał 

firmie prawa do tworzenia kopii cudzych dzieł. Por. B. Helm: A new page in Google’s books fight. 
“BusinessWeek” 2005  22 June . Tryb dostępu: 
http://www.businessweek.com/technology/content/jun2005/tc20050622_4076_tc119.htm 

24  Por. uwagi prezesa AAP. Will the Online Book Publishing Flap Rewrite Copyright Law?  Tryb dostępu: 
http://www.whartonsp.com/articles/article.asp?p=430833&seqNum=2&rl=1 

  



Google, nie ma tu, zdaniem krytyków, zastosowania, bowiem cały zasób książkowy w 

Google Print będzie w przyszłości źródłem komercyjnych wpływów za sprawą reklam 

umieszczanych na stronach z wynikami wyszukiwania. Właśnie  reklama kontekstowa 

AdWords, która jest głównym źródłem dochodów firmy, towarzyszy już wyświetlanym 

stronom w Google Print. W tle zatem pozwów autorów i wydawców tkwią owe zyski, które 

Google będzie czerpał z funkcjonowania książkowej bazy danych.  

Pozew wydawców amerykańskich nie wyczerpuje listy spraw sądowych wytoczonych 

firmie. Wniosek jednego z wydawców niemieckich, WBG (Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft), którego wspierało w tym względzie Stowarzyszenie Wydawców 

Niemieckich, o zastopowanie działań Google'a w zakresie skanowania jego publikacji w 

ramach  Google Books Library Project dotyczył trzech kwestii: 

- jaki jest zakres stosowania zasady „dozwolonego użytku” (fair use), obowiązującej w 

Stanach Zjednoczonych, a nieznanej w wielu krajach25

- ustawodawstwo którego kraju rozstrzyga sporne kwestie dotyczące praw autorskich w takim 

przypadku jak program Google'a, skanowania publikacji np. niemieckich wydawców przez 

instytucję amerykańską? Prawnicy Google'a twierdzą, iż w tym przypadku obowiązuje prawo 

kraju, w którym wykonuje się kopie, a nie kraju, w którym pozycje te zostały opublikowane. 

A zatem podstawą rozstrzygnięć prawnych winno być w tym przypadku na ogół bardziej 

liberalne ustawodawstwo amerykańskie.  

- najważniejsza z nich wiązała się z kardynalnym pytaniem: czy książki nadal chronione 

przez prawo autorskie, mogą być bez zgody wydawcy czy autora (posiadacza praw) 

skanowane, przekształcane na pliki tekstowe, które służą jako podstawa pełnotekstowego 

przeszukiwania, a wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci krótkich cytatów z 

oryginału, bez ujawniania jednak większych fragmentów druku. Werdykt hamburskiego sądu 

był jednoznaczny: tego typu działania nie naruszają niemieckiego prawa autorskiego26.  

 Pierwsze zwycięstwo Google'a nie przesądza jeszcze sprawy, w kolejce czekają 

amerykańskie pozwy, niemniej precedensowy wyrok ma istotne znaczenie w debacie na temat 

                                                 
25  Generalnie zasada dozwolonego użytku dotyczy głównie celów naukowych, edukacyjnych, dydaktycznych i 

pozwala na reprodukcję (powielenie) oryginału bez płacenia tantiem autorskich. Nie jest precyzyjnie 
określona wielkość tekstu czy liczba słów, które można przedrukować. Przewodnik wydany przez 
U.S.Copyright Office sugeruje, iż dla celów szkolnych można przedrukować w całości artykuł, który liczy 
mniej niż 2500 słów. W przypadku prozy może to dotyczyć 1000 słów lub 10 % tekstu. Reproduction of 
copyrighted works by educators and librarians / United States Copyright Office, 1998 . Tryb dostępu: 
http://www.copyright.gov/circs/circ21.pdf;  

 The copyright law and its effect on library services. Tryb dostępu:      
http://cobyweb.cobleskill.edu/Library/pages/guides/faculty/Copyright.asp 

26  R. Wray: Legal victory for Google in library project. “The Guardian” 2006 29 June. Tryb dostępu:  
http://business.guardian.co.uk/story/0,,1808770,00.html 

  



legalności działań internetowego koncernu. Zwolennicy praktyk Googla powołują się także 

na precedensowy pozew Kelly v. Arriba Soft. Wyszukiwarka firmy Arriba indeksowała pliki 

graficzne dostępne w Internecie, tworząc w bazie danych zasób składający się z miniatur 

oryginałów. W odpowiedzi na zapytania internautów wyszukiwarka Arriby wyświetlała 

odpowiednie miniatury, które stanowiły linki do odpowiednich stron. Leslie Kelly, fotograf, 

uznał praktykę Arriby za naruszenie jego praw autorskich do fotografii, które eksponował na 

swojej stronie internetowej. Sąd stanął na stanowisku, iż Arriba nie wykorzystywała miniatur 

do celów komercyjnych, mechanizm wyszukiwarki sprzyjał skierowaniu użytkowników na 

stronę fotografa, a mała rozdzielczość miniatur nie mogła utrudniać autorowi sprzedaży 

oryginalnych prac fotograficznych27.   

Wyroki sądowe przyniosą odpowiedź tylko na jedno z licznych pytań dotyczących 

przyszłego kształtu bazy. W sytuacji przyznania racji autorom pozwów Google będzie mógł 

włączyć do bazy Literature Project jedynie pozycje, które nie podlegają ochronie praw 

autorskich. To owe hipotetyczne 4,6 mln tytułów wedle wyliczeń bazujących na OCLC - 

pokaźna grupa, acz stanowiąca jedynie wycinek światowej produkcji wydawniczej. W tym 

zasobie niemal nieobecny będzie dorobek pisarski i wydawniczy XX wieku. W przypadku 

odrzucenia pozwów, baza Google’a docelowo będzie zawierała kilkanaście czy kilkadziesiąt 

milionów zindeksowanych książek, spośród których tylko niewielka część będzie dostępna w 

pełnej wersji. Przeważająca większość prezentowana będzie w postaci co najwyżej kilku 

krótkich urywków. Tak więc nawet w rozstrzygnięciach prawnych  sprzyjających 

Google’owi, pozostanie pytanie o szersze udostępnienie czytelnikom dzieł chronionych 

prawem autorskim. Teoretycznie możliwa jest sytuacja negocjowania z właścicielami praw 

zgody na upublicznienie dzieł w formie cyfrowej. To jednak czysta teoria z wielu względów. 

Po pierwsze nie sposób wyobrazić sobie takich indywidualnych negocjacji prowadzonych z 

milionami właścicieli praw autorskich, autorami, wydawcami, spadkobiercami. Pokaźną 

część XX-wiecznej produkcji wydawniczej stanowią tzw. orphan works – osierocone utwory, 

publikacje, które chronione są przez prawo autorskie, lecz nie sposób jest dziś ustalić 

właściciela praw. Są to  na ogół utwory nie wznawiane od lat, które mogłyby powrócić do 

obiegu czytelniczego, na przykład w postaci cyfrowej, lecz koszty odnalezienia, identyfikacji 

właściciela praw uniemożliwiają ich wznowienie. To przypadki nieżyjących autorów, 

trudnych do określenia sukcesorów, nie istniejących firm wydawniczych, dzieł wydanych 

własnym nakładem autora. Problem jest na tyle poważny, iż wywołuje namiętne spory w 

                                                 
27  J. Band: The Google Library Project... 

  



Stanach Zjednoczonych, których jednym z przejawów był obszerny Report on orphan works  

opublikowany przez Copyright Office28.  Również w zaleceniach unijnych dotyczących 

digitalizacji znajdziemy postulat uproszczenia zasad wykorzystania osieroconych utworów, w 

tym przygotowania i dostępności spisów tego typu dzieł29.  

 Odwołanie się do wspomnianej stratyfikacji produkcji wydawniczej wskazuje, iż 

większość wydanych książek to dzieła osierocone, które dryfują w nieokreślonej strefie 

niebytu czytelniczego. Ich egzemplarze egzystują w zbiorach bibliotecznych, większość 

zapewne pokrywa kurz. Wedle K. Kelly stanowią przygniatającą część światowego dorobku 

wydawniczego30. Przypomnijmy 18 % (a jak chce Kelly - 15 %) to pozycje, które nie są już 

chronione przez prawa autorskie. Dalsze 10 % stanowią publikacje dostępne na rynku. Całą 

resztę, czyli 73-75 % Kelly zalicza do orphan books. Jest w tym niejaka przesada. Wydawcy 

posiadają prawa do książek wydanych przed kilku czy kilkunastu laty i zapewne dysponują 

dokumentacją, która to potwierdza. Trudno zatem uznać wszystkie książki wydane w ciągu 

ostatnich 80 lat i nie wznawiane, jako zbiór druków, wobec których nie sposób ustalić praw 

własności. Nie ulega jednak wątpliwości, że okupują one pokaźną część owej produkcji. 

Wedle British Library stanowią ponad 40 % istniejących dzieł31. Kelly twierdzi, iż wielu 

wydawców nie posiada pełnych zestawień nawet własnej produkcji wydawniczej. Trudno nie 

przyznać racji autorowi, iż im bardziej zapomniana i starsza publikacja, tym wydawcy 

(dotyczy to również wielkich firm wydawniczych) trudniej określić czy nadal posiada do niej 

prawa, czy może należą już one do autora, czy autor żyje, kto jest jego ewentualnym 

sukcesorem, czy praw nie wykupił inny wydawca, a wreszcie czy firma planuje wznowienie 

tej pozycji w jakiejkolwiek postaci. Ustalenie tych danych w przypadku konkretnej pozycji 

wymaga czasu i zachodu. Kelly przytacza przykład własnych prób ustalenia sytuacji prawnej 

jednej z publikacji. Trzy lata oczekiwań na odpowiedź wydawcy w tej sprawie to miara 

                                                 
28  Report on orphan works: a report of the Register of Copyrights: January 2006. Washington, 2006. Tryb 

dostępu:  http://www.copyright.gov/orphan/ 
29   Commision recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural 

material and digital preservasion / Commission of the European Communities. Brussels 2006. Tryb dostępu:  
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recommendation/en.
pdf, a także: European Digital Library Initiative High Level Expert Group (HLG) – Copyright Subgroup 
Interim Report. Tryb dostępu:    
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/minutes_of_hleg_meet/copyright_sub
group/interim_report_16_10_06.pdf 

30  K. Kelly: Scan this book! “The New York Times” 2006 May 14. Tryb dostępu: 
http://www.nytimes.com/2006/05/14/magazine/14publishing.html?ex=1305259200&en=c07443d368771bb8
&ei=5090 

31  Intelectual property: a balance: the British Library Manifesto. Tryb dostępu: 
http://www.bl.uk/news/pdf/ipmanifesto.pdf 

  



trudności każdego, kto podjąłby się prób przełamania impasu w tej kwestii32. Zupełnie 

zasadniczej, bowiem dotykającej większości wydanych do tej pory książek.  Można sobie 

wyobrazić sytuację, iż wydawcy zgodzą się za niewielką opłatą na umieszczenie w Internecie 

cyfrowych wersji wydanych przez siebie książek, których nakłady zostały wyczerpane i nie są 

planowane ich wznowienia. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak wspomniane już 

rozwiązanie, polegające na systematycznych cyfrowych wznowieniach książek przez 

wydawców, szybką i niekosztowną metodą skanowania, zastosowaną przez Amazona i 

Google'a. Ale w najlepszym razie będzie to długi proces, zważywszy na trudności z 

ustaleniem sytuacji prawnej każdej z publikacji. Wydaje się natomiast nierealne, by presja 

zwolenników szerokiego dostępu do dorobku książkowego doprowadziła do znaczących 

zmian legislacyjnych w zakresie prawa autorskiego. Wręcz odwrotnie, mamy do czynienia w 

ostatnich latach, również w Polsce z tendencją do podejmowania restrykcyjnych działań w 

tym zakresie. 

Kwestionowanie przez wydawców i autorów legalności działań Google’a w 

bibliotecznym obszarze nie wyczerpuje głosów krytycznych, które przenikają na łamy 

prasowe. Warto zwrócić  uwagę na wypowiedź z 2005 r. Michaela Gormana, ówczesnego 

przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (ALA), postaci ważnej i 

wpływowej. Jego głos potraktowano jako reprezentatywny dla środowiska bibliotekarzy 

amerykańskich. Gorman uznał projekt digitalizacyjny Google’a za stratę czasu, potencjalną 

klęskę,  bibliotekarzy winił za  nadmierne zainteresowanie technologią.  Książki w wersji 

cyfrowej, zdaniem prezesa ALA, zredukowane zostają do zbioru akapitów (ustępów, 

wersów), identyfikowanych za pomocą wyszukiwania pełnotekstowego, najgorszego z 

możliwych sposobów identyfikacji dokumentów. Proces digitalizacji zbiorów Gorman 

określił mianem atomizacji33. Atak Gormana na nieuniknione w końcu procesy tworzenia 

cyfrowych kolekcji odzwierciedla obawy niemałej zapewne części środowiska 

bibliotekarskiego, nie tylko przecież amerykańskiego,  wobec gwałtownie rozwijającej się 

cyfrowej rewolucji, która z  impetem anektuje kolejne obszary bibliotekarskiej domeny. 

Obawy owe można sprowadzić do trzech kategorii: 

− książka traci tożsamość. To, co stanowiło o specyfice książki w kulturze nowożytnej, jej 

kodeksowa postać, forma graficzna, typograficzna, która przesądzała o tożsamości postaci 

                                                 
32  K. Kelly: Scan this book!...  
33 T. Caldwell: Gorman slams digitisation. „Information World Review” 2006 January s.7. Tryb dostępu: 

http://www.iwr.co.uk/information-world-review/news/2148333/gorman-slams-digitisation; K.M. Dames: 
ALA's Gorman strikes out again. „CopyCence” . Tryb dostępu: 
http://www.copycense.com/2005/11/alas_gorman_str.html 

  



książkowej, stanowiła zarazem przedmiot badań bibliologicznych (funkcja semiotyczna 

książki), tracić będzie ważność w dobie dominacji cyfrowych nośników. Nie jest to jeszcze 

problem współczesnego rynku książki w Polsce, wystarczy jednak spojrzeć na zasoby 

największych księgarni internetowych, by przekonać się o  wzrastającej ofercie książek 

elektronicznych.  

− w niezbyt odległej perspektywie znaczna część zbiorów bibliotecznych dostępna będzie 

online. Projekty typu Google stanowią realne zagrożenie dla bibliotek, zwłaszcza naukowych, 

posiadających obszerne zbiory o charakterze historycznym, nie podlegających ochronie praw 

autorskich, których pokaźna część stanie się zasobem muzealnym. Tylko nieliczni sięgną po 

drukowane egzemplarze pozycji (zwłaszcza niebeletrystycznych), które będą dostępne w 

Internecie.  

− wyszukiwanie pełnotekstowe jako naturalny, oczywisty dla internautów sposób 

identyfikacji dokumentów. Za sprawą indeksacji dokumentów sieciowych i udostępnienia 

narzędzi wyszukiwawczych w szperaczkach internetowych, wyszukiwanie przez dowolne 

słowo stało się dla użytkowników Internetu elementarnym i skutecznym instrumentem. 

Zarazem dużo mniej precyzyjnym aniżeli wyszukiwanie według znanych w bibliotekach 

kryteriów formalnych czy rzeczowych, ale też oferującym niebagatelne korzyści, spośród 

których nie sposób pominąć możliwości tworzenia automatycznych zbiorów indeksowych, 

zważywszy na wielomiliardowy zbiór dokumentów sieciowych.  

 W tym sensie Google podważa w swojej przeglądarce (i powiela ten modus w Book 

Search) bibliotekarski paradygmat wyszukiwawczy. To swoisty redukcjonizm w zakresie z 

jednej strony charakterystyki formalnej i rzeczowej, a co za tym idzie narzędzi i strategii 

wyszukiwawczych. Paradoksalnie, to właśnie najprostszy pełnotekstowy sposób identyfikacji 

dokumentów, z pominięciem wszelkich zaawansowanych narzędzi (na przykład poprzez 

metadane) zdecydował o sukcesie wyszukiwarek internetowych. Głosy postulujące 

upodobnienie interfejsu bibliotecznego do internetowego nie należą do odosobnionych. Warto 

przywołać głos R. Tennanta, czołowego publicysty „Library Journal”, specjalizującego w 

problematyce cyfrowych bibliotek, który postulował uproszczenie interfejsu 

wyszukiwawczego zautomatyzowanych katalogów i zastosowanie algorytmów 

wyszukiwawczych, a także prezentacji wyników na wzór działania wyszukiwarek 

internetowych34. Uproszczony interfejs wyszukiwawczy, w którym domyślną opcją jest 

wyszukiwanie przez dowolne słowo rekordu, pojawia się coraz częściej w bibliotecznych 

                                                 
34  R. Tennant: What I hope will be.  “Library Journal” 2006 February  15 . Tryb dostępu: 

http://www.libraryjournal.com/article/CA6305541.html 

  



katalogach. Przykładem OPAC zintegrowanego katalogu British Library (http://www.bl.uk).  

Podobny interfejs znajdziemy w internetowym katalogu North Carolina State University 

(http://www.lib.ncsu.edu/catalog/), w którym ponadto wyniki wyszukiwania przedstawione są 

w hierarchicznym porządku, z prostą możliwością zawężania zapytań.   

 Bibliotekarskie próby nadania żywiołowemu, dynamicznemu zbiorowi dokumentów 

internetowych uporządkowanych ram poprzez opatrywanie zasobów w metadane, bądź 

wysiłki w zakresie katalogowania zasobów internetowych ograniczają się do wydzielonych, 

niewielkich w sumie działań i z definicji skazane są na porażkę w konfrontacji z owym 

płynnym, zmieniającym kształt światowym zasobem sieciowym. Z drugiej jednak strony 

lament Gormana nad prymitywnym w swym kształcie wyszukiwaniem pełnotekstowym, 

które usuwa w cień wyrafinowane bibliotekarskie narzędzia wyszukiwawcze nie do końca ma 

sens, bowiem każda z pozycji włączonych do Library Project znajdzie swój ekwiwalent 

cyfrowy w zbiorach biblioteki macierzystej i tam zostanie włączona do  systemu 

informacyjno-wyszukiwawczego.  

Nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, iż naiwna w gruncie rzeczy, wypowiedź 

Gormana, potraktowana jako głos, emanacja poglądów bibliotekarskiej wspólnoty, 

świadczyła o obawach tego środowiska przed niepohamowaną ekspansją cyfrowych technik, 

z drugiej utrwalała wizerunek bibliotekarskiego środowiska jako mocno konserwatywnego z 

jednej strony, okopanego na szańcach tradycyjnych metod, bezradnego lub niechętnego 

wobec zmian, z drugiej zaś świadczyć miała o dyletantyzmie tego środowiska35.  

Krytycy wypowiedzi Gormana podkreślali zarazem, iż organizacje bibliotekarskie, w 

tym ALA, wielokrotnie występowały w obronie swobodnego dostępu do dzieł (warto 

przytoczyć deklarację Library Copyright Alliance, podpisaną przez amerykańskie 

stowarzyszenia bibliotekarskie, w której czytamy, iż misją ich jest „sprzyjanie globalnemu 

dostępowi i dozwolonemu użytkowi z informacji dla celów twórczych, badań naukowych i 

edukacyjnych”36).  W tym sensie mogły stać się naturalnym sojusznikiem działań 

zmierzających do ułatwienia dostępu do uniwersum informacji, rzecz jasna bez naruszania 

praw autorskich, aczkolwiek sprzyjając w sytuacjach dyskusyjnych, spornych, wątpliwych 

(zwłaszcza w dobie cyfrowych technologii) rozwiązaniom ułatwiającym dostęp do dzieł, 

solidaryzując się z postawami antyrestrykcyjnymi. Milczenie organizacji bibliotekarskich 

                                                 
35  Gorman on Google: some backlash. “Library Journal” 2005. Tryb dostępu: 

http://www.libraryjournal.com/article/CA6283399.html 
36 K.M. Dames: Library organizations should support Google Book Search. “Online” 2006 nr 2 s.19. 

  



uznano za unik37. Tym większą wagę nabrały krytyczne uwagi Gormana. 

 Program biblioteczny Google’a nie był pierwszym projektem, w którym pojawiła się 

idea masowej, sięgającej setek tysięcy utworów, digitalizacji. Koncepcja Million Book 

Project powstała pod patronatem Carnegie Mellon University i skupia głównie instytucje 

naukowe, amerykańskie, chińskie i indyjskie, ale także agencje rządowe i instytucje 

wydawnicze. W pierwotnej wersji datowanej na 2000 rok przedsięwzięcie nosiło nazwę 

China-US Million Book Digital Library Project i było wynikiem chińsko-amerykańskiego 

porozumienia. W latach następnych do projektu przystąpiły instytucje z innych krajów, w tym 

Indii i Egiptu. Projekt, jak sama nazwa wskazuje,  zmierza do stworzenia pokaźnej bazy 

książkowej,  która w 2007 r. osiągnąć ma liczbę miliona pozycji. Nie do końca jednak został 

zdefiniowany cel przedsięwzięcia. Retoryka swobodnego dostępu do dorobku intelektualnego 

ludzkości, stworzenie warunków wolnego dostępu studentów do zasobów naukowych – które 

towarzyszą pojawieniu się Million Book, nie satysfakcjonują, tego typu deklaracje obecne są 

w programach niemal wszystkich projektów cyfrowych, począwszy od projektu Gutenberg. O 

specyfice tego przedsięwzięcia, oprócz skali, wielkości docelowej bazy, w pierwszym rzędzie 

przesądza odmienna od pozostałych struktura zbioru. Przeważają w nim druki w innych 

językach aniżeli angielski. Wedle opublikowanej w listopadzie 2005 r. informacji o postępie 

prac digitalizacyjnych, zeskanowano wówczas ponad 600 000 książek, spośród których około 

135 000 pozycji to wydawnictwa w języku angielskim. Większość zbioru stanowią druki w 

językach chińskich, indyjskich, arabskim, francuskim etc. Specyficzna jest także procedura 

skanowania. Najwięcej centrów skanujących zlokalizowano w Indiach, które digitalizują 

podręczniki i w Chinach, które przenoszą na postać cyfrową rzadkie i cenne kolekcje. 

Również pozycje wybrane do digitalizacji w bibliotekach amerykańskich przewożone są do 

jednego z centrów zlokalizowanych w Indiach lub Chinach. Większość pozycji w zbiorze 

stanowić mają książki, które nie są chronione prawami autorskimi. Projekt zakłada jednak 

konsultacje z wydawcami w celu odstąpienia przez nich praw do cyfrowych kopii druków. 

Podjęto na przykład negocjacje z amerykańskimi wydawcami akademickimi w celu włączenia 

ich publikacji do zasobu Million Book Project.  Dokumentacja projektu wskazuje na 

dominację w zbiorze prac naukowych, przy czym uprzywilejowaną dyscypliną ma być 

rolnictwo. Wgląd w zawartość i kierunki rozwoju zasobu nie dostarcza jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie o zasady selekcji, które decydują o spójności tego typu zbiorów 

cyfrowych.  

                                                 
37  Tamże  s.18. 

  



 Z punktu widzenia kryterium językowego Million Book Project zdaje się być swoistą 

alternatywą wobec tych, dominujących ilościowo, programów, w których widoczny jest 

swoisty europo- i amerykocentryzm, w których przeważają pozycje anglojęzyczne, a 

nieobecne są lub stanowią margines publikacje w językach pozaeuropejskich. W tym sensie 

projekt byłby swoistą przeciwwagą, próbą zachowania proporcji między dorobkiem 

piśmienniczym różnych regionów i odmiennych kultur. Towarzyszą temu działania, które 

zmierzają do nasycenia zbioru literaturą techniczną, publikacjami z zakresu rolnictwa, 

podręcznikami akademickimi. Dodajmy do tego wprowadzane do zbioru raporty techniczne, 

publikowane przez amerykańskie uczelnie, a także książki biograficzne. Nie sposób znaleźć 

w tych działaniach wspólnego mianownika, śladu precyzyjnych i spójnych kryteriów selekcji, 

która jest niezbędna nawet w zbiorze, który liczyć ma milion pozycji. Niesprecyzowane 

kryterium adresata bazy zmusza do zastanowienia się nad koncepcją tego typu przedsięwzięć. 

Wydaje się, że ambitna idea Internet Archive w wersji Text Archive sprowadzona została w 

praktyce do enigmatycznego zasobu, w którym dominują dokumenty przejęte z innych źródeł. 

Być może wrażenie pewnego chaosu wynika też z faktu znikomej liczby pozycji, które 

zostały publicznie udostępnione. Większość zdigitalizowanych książek nie została bowiem 

wprowadzona do baz internetowych [strona chińska: http://www.ulib.org.cn; strona indyjska: 

http://dli.iiit.ac.in; strona amerykańska: http://www.ulib.org], mimo zapowiedzi, iż w 2005 r. 

do dyspozycji użytkowników zostanie oddana partia licząca 100 000 cyfrowych 

dokumentów38.  

 Jednym z kilku miejsc archiwizacji zasobu Million Book Project ma być Internet 

Archive, zaliczany do  ważniejszych niekomercyjnych miejsc w zakresie archiwizacji 

zasobów cyfrowych (http://www.archive.org). To właśnie Internet Archive realizuje jedno z 

najbardziej wydawałoby się karkołomnych zadań: archiwizacji stron internetowych. Dzięki 

potężnemu zasobowi dysponujemy dziś świadectwem ewolucji Internetu, zmieniających się 

treści, ewoluującej grafiki. Oczywiście brak w tym zasobie ukrytego Internetu, nieobecne są 

jego dynamiczne składniki, takie jak  zawartość baz danych. Dla historyków, badaczy 

Internetu, baza archiwalna stanowi trudne do przecenienia źródło danych, które dokumentuje  

zawartość Internetu począwszy od 1996 r. Cele Internet Archive nie ograniczają się jednak 

tylko do archiwizacji stale zmieniającej się zawartości sieciowych stron.  Głównym zadaniem 

pozostaje tworzenie megabiblioteki, która gromadzi dokumenty cyfrowe, niezależnie od ich 

formy. Stąd w skład Internet Archive wchodzi Text Archive, ale też Audio Archive czy 

                                                 
38 Por. C. Ebbinghouse: Open access: the battle for universal, free knowledge. „Searcher: the magazine for 

database professionals” 2005 nr 3 s. 12. 

  



Software Archive. Ten pierwszy zawiera zarówno zasoby przejęte z innych baz, na przykład 

Gutenberg Project, jak i dokumenty cyfrowe wprowadzone przez bibliotekarzy i 

wolontariuszy, współpracujących z programem. Odmienna proweniencja materiałów, które 

składają się na zasób Text Archive wpływa na zróżnicowanie form prezentacji dokumentów. 

Część z nich udostępniana jest w postaci plików tekstowych, dominuje jednak format PDF i 

DjVu (w obu przypadkach użytkownik ma możliwość pobrania cyfrowej książki). Nowością 

jest własny, opracowany dla potrzeb prezentacji cyfrowego zbioru, sposób eksponowania 

dokumentów na internetowych stronach, maksymalnie zbliżony do tradycyjnego przeglądania 

książki strona po stronie. Wykorzystano w tym celu oprogramowanie, które docelowo ma 

służyć jako podstawowy mechanizm dostępu do dokumentów. Wyselekcjonowany zbiór 

cyfrowych publikacji, przejęty z zasobu Internet Archive dla celów demonstracyjnych, który 

umożliwia poznanie tego sposobu prezentacji książek online dostępny jest na stronie 

www.openlibrary.org.  

 Owe wstępne 100 000 książek, które miały w ramach  Million Book Project zasilić 

zasób Internet Archive w 2005 r. nie trafiły tam także w kolejnym roku. W międzyczasie 

przemianowano projekt na Universal Library, zapewne z niechęci do wspominania owej 

mitycznej wielkości bazy39. Zasób Uniwersalnej Biblioteki jako części Internet Archive liczył 

pod koniec 2006 r. około 24 000 pozycji. Być może, tak jak w wielu tego typu przypadkach,  

 
7. Internet Archive. Text Archive 

                                                 
39  Dziś nazwa projektu pojawia się w następującej formie: „Universal Library, niekiedy nazywana Million 

Books Project” 

  



zamierzenia i plany rozminęły się z możliwościami finansowymi autorów projektu. Być może 

jednak sprawcą opóźnienia jest Open Content Alliance, do którego w 2005 r. przystąpił 

Internet Archive.  Również patroni Million Book Project uznali, iż ich przedsięwzięcie 

zgodne jest z formułą, założeniami i celami Open Content Alliance. Mimo opóźnień i znaków 

zapytania, w ramach projektu pilotowanego przez Carnegie Mellon University podejmowane 

są nowe prace. Ich świadectwem jest umowa podpisana w 2006 r. z pięcioma polskimi 

uczelniami wyższymi (Politechniką Gdańską, Śląską i Wrocławską, Akademią Górniczo-

Hutniczą w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) i 

wyposażenie ich w specjalistyczne skanery, które umożliwią zdigitalizowanie starych 

druków, rękopisów, a także dziewiętnastowiecznych czasopism technicznych. Cyfrowe 

wersje dokumentów wejdą w skład Universal Library, zostaną także udostępnione na 

stronach bibliotek. Jedną z nich jest Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej Politechniki 

Gdańskiej (www.wbss.pg.gda.pl). Współpraca z politechnikami potwierdza techniczny, 

specjalistyczny charakter przyszłych zasobów Universal Library40. 

Ekspansja, zakres, skala działania Google’a w obszarze cyfrowych zbiorów, wywołały 

w krótkim czasie reakcję konkurentów na internetowym forum. Na kontrposunięcie w 

zakresie tworzenia kolekcji cyfrowych dokumentów nie trzeba było długo czekać. Pojawiło 

się w październiku 2005 r. (a zatem niemal w rok po ogłoszeniu idei Library Project) w 

postaci wspomnianego już Open Content Alliance (OCA – 

http://www.opencontentalliance.org). Niekomercyjne konsorcjum założone wspólnie przez 

Internet Archive, Yahoo!, Adobe, European Archive, Hewlett Packard Labs, brytyjski 

National Archive, Prelinger Archive, O’Reilly Media, University of California oraz 

University of Toronto ma za zadanie stworzenie wolnego dostępu do dokumentów 

drukowanych, a także multimediów ze zbiorów bibliotecznych, archiwalnych, a także 

zasobów wydawców, z poszanowaniem praw autorskich. Formuła o respektowaniu praw 

pojawia się w dokumentach i anonsach  OCA nad wyraz często – być może w celu 

stanowczego zdystansowania się wobec praktyk Google’a, posądzanego o łamanie praw 

autorskich. W następnych miesiącach akces do OCA zgłosiły kolejne instytucje i firmy 

komercyjne, w tym Microsoft. Ostatecznie na liście uczestników OCA widnieje kilkadziesiąt 

instytucji, w tym szereg bibliotek. Programem cyfrowej konwersji mają być objęte materiały 

o charakterze historycznym i kulturalnym, ale też druki z zakresu nauk ścisłych. Manifest 

OCA wspomina w tym kontekście o szerokim wachlarzu dokumentów, począwszy od klasyki 

                                                 
40 Opis założeń projektu Universal Library dostępny jest na stronie: http://tera-3.ul.cs.cmu.edu 

  



literackiej,  literatury dziecięcej, a skończywszy na specjalistycznych raportach technicznych. 

Wydaje się, iż autorem tak pojemnej formuły OCA był Brewster Kahle, założyciel Internet 

Archive. Tak szerokie  ramy programu wymagają olbrzymich funduszy, rzędu kilkuset 

milionów dolarów, jak w projekcie Google Library, inaczej, w przypadku ich braku, 

prowadzić mogą do powstania chaotycznego, przypadkowego zbioru, w którym sąsiadować 

będą dokumenty, dla których nie sposób znaleźć wspólnego mianownika.  

 Firmy uczestniczące w OCA zapewnić miały sprzęt i oprogramowanie. Yahoo! 

zobowiązało się sfinansować digitalizację 18 000 woluminów z XIX wiecznej kolekcji 

druków amerykańskich ze zbioru University of California. W tej sytuacji umowa zespołu 

bibliotek kalifornijskich z Googlem wywołała żywą reakcję, zwłaszcza uczestników i kibiców 

projektu OCA. University of California jest bowiem jedną z instytucji współpracujących z 

projektem. Pojawiły się zatem głosy rozczarowania, iż uniwersytet, który w ramach OCA 

tworzy cyfrowy zasób publicznie dostępny (z hasłem „library for all”), poza jakimikolwiek 

uwikłaniami komercyjnymi, zarazem wchodzi w mariaż z wielkim koncernem internetowym, 

który z natury podejmuje przedsięwzięcia przynoszące dochód. Wyjaśnieniem takiego kroku 

są słowa dyrektora California Digital Library (http://www.cdlib.org), który wskazuje, iż w 

ramach Open Content Alliance „myślę, iż w ostatnim miesiącu zrobiliśmy 3 500 książek... 

Google ma zamiar to zrobić w ciągu jednego dnia”41. Współpraca Uniwersytetu 

Kalifornijskiego z kilkoma partnerami podważa zarazem obawy o monopolizację działań czy 

prywatyzację cyfrowych kolekcji – być może w nieodległym czasie kalifornijskie zbiory 

będzie można przeglądać poprzez Google’a, na stronie Uniwersytetu, w bazie książkowej 

Microsoftu i w zasobie Open Content Alliance. Obawa zawłaszczenia cyfrowych zbiorów 

wydaje się mało realna. Powodzenie Open Content Alliance zależeć będzie od pozyskania 

znaczących funduszy gwarantujących stworzenie spójnej kolekcji, która skalą, wielkością 

mogłaby konkurować z projektem Google’a. Jedyną bodaj instytucją, która mogłaby podjąć 

wyzwanie jest Microsoft. Wraz z przystąpieniem do OCA Microsoft zadeklarował 5 mln 

dolarów w celu zdigitalizowania 150 000 książek, które miały być jednocześnie włączone w 

skład serwisu MSN Book Search w ramach portalu-wyszukiwarki MSN. Tak więc kooperacja 

Microsoftu w zakresie digitalizacji miała dwojaki cel: po pierwsze wspomóc działania na 

rzecz budowy konkurencyjnej wobec projektu Google’a bazy cyfrowych książek, z drugiej, 

wykorzystanie zbioru, który powstanie w wyniku finansowego wsparcia firmy, w tworzeniu 

                                                 
41  S. Carlson: U. of California will provide up to 3000 books a day to Google for scanning, contract states. 

“The Chronicle of Higher Education” 2006, August 25 Tryb dostępu: 
http://chronicle.com/free/2006/08/2006082501t.htm 

  



trzeciej bazy, która będzie dostępna poprzez jeden z portali Microsoftu. Zasoby OCA 

wzbogaci zapewne docelowo kolekcja zgromadzona w Internet Archive, a zwłaszcza w jego 

części książkowej (Text Archive), ale, jak wspomniano, gromadzi ona dość przypadkowe 

publikacje z jednej strony, z drugiej wtórnie zasilają ją kolekcje znane z innych projektów, 

np. Gutenberg Project. Tego typu aneksja będzie miała wyłącznie statystyczny wymiar, 

wzbogaci ilościowo zasób OCA, nie zaproponuje jednak użytkownikom nowych zasobów, 

dotychczas nieosiągalnych w Internecie. Bez wątpienia natomiast nie grożą OCA zarzuty o 

łamanie praw autorskich.  

Inicjatywa Googla wywołała więc ze strony dwóch konkurencyjnych gigantów 

internetowych, a zarazem właścicieli wyszukiwarek internetowych analogiczne kroki: 

projekty budowy obszernego zbioru książkowego, który stanowiłby istotny zasób 

wyszukiwawczy. Tym uzasadniał zresztą Microsoft akces do OCA – w sytuacji, gdy połowa 

kwerend internetowych pozostaje bez właściwej odpowiedzi, włączenie reprezentatywnego 

zasobu książkowego, który umożliwia pełne przeszukiwanie zbioru, zwiększy liczbę trafnych 

wskazań. Nieodległy czas umożliwi użytkownikom porównanie efektów działań, które wiążą 

się z inicjatywami digitalizacyjnymi tworzonymi pod auspicjami trzech internetowych 

wyszukiwarek, Googla z Google Book Search, Yahoo z Open Content Alliance i MSN z 

Book Search Service.  

Warto dodać, iż gigant z Redmond prowadzi od 2005 r. prace digitalizacyjne wspólnie 

z British Library. W tym przypadku mowa jest o konwersji 100 000 książek nie 

podlegających ochronie praw autorskich, które z jednej strony będą dostępne w portalu 

Microsoftu, z drugiej strony stanowić będą jedno z ogniw National Digital Library, cyfrowej 

kolekcji, którą tworzy Biblioteka Brytyjska42. Microsoft nadal deklaruje współpracę z OCA, 

wydaje się jednak, iż konsekwentnie zmierza do stworzenia biblioteki cyfrowej, który 

stanowiłaby konkurencję czy przeciwwagę dla Google Book Search. Świadczą o tym kolejne 

przedsięwzięcia podejmowane w 2006 r., które odzwierciedlają strategię budowy 

ogólnodostępnej bazy książkowej. Śladem Google Book Search, łączyłaby ona informację o 

nowościach rynku księgarskiego (początkowo tylko amerykańskiego) z zasobem książek, nie 

chronionym prawem autorskim. I tak podczas corocznej, największej amerykańskiej imprezy 

wydawniczej, BookExpo America (BEA), w maju 2006 r. ogłoszono inaugurację Windows 

Live Books Publisher Program, jako oferty dla wydawców (http://publisher.live.com). 

                                                 
42 Redifining the library: overview of the British Library's strategy 2005-2008 . Tryb dostępu: 

http://www.bl.uk/about/strategic/pdf/strategy05-08.pdf, a także Redifining the library: the British Library's 
strategy 2005-2008 . Tryb dostępu: http://www.bl.uk/about/strategic/pdf/blstrategy20052008.pdf 

  



Założenie jest tożsame z zasadą działania  Google Books Partner Program – stworzenia 

zasobu książek, które są bezpłatnie skanowane, a ich zawartość włączona zostaje do zasobu  

 
8. Windows Live Book Search 

wyszukiwawczego, bez możliwości dostępu przez użytkowników do większych partii 

tekstu, poza tymi, na których ekspozycję wyrazi zgodę wydawca. Program ma służyć z jednej 

strony potencjalnym klientom, jako źródło informacji, z drugiej wydawcom, jako swoista 

witryna  oferty wydawniczej.  Stanowi jednocześnie część szerszego przedsięwzięcia, 

umożliwiającego  użytkownikom  przeglądanie zawartości książek, których prawa autorskie 

wygasły. Windows Live Book Search service (wcześniej określany jako MSN Book Search) 

ułatwi zatem dostęp  zarówno do rynkowej oferty wydawniczej, jak i pełnych tekstów 

publikacji. W przypadku tych ostatnich Microsoft podjął kolejne kroki. W czerwcu 2006 r. 

ogłosił porozumienie o współpracy z bibliotekami University of California oraz University of 

Toronto w celu digitalizacji ich zasobów książkowych, które nie podlegają ochronie praw 

autorskich. W oświadczeniu podkreślono, iż współpracą objęto dwa niezwykle zasobne 

księgozbiory, amerykański składający się z blisko 34 mln woluminów i kanadyjski, który 

zawiera blisko 15 mln dokumentów. W październiku 2006 r. Cornell University Library 

ogłosiła szczegóły długoterminowej umowy z Microsoftem w celu konwersji cyfrowej 

znaczącej części zasobów książkowych (public domain – od tekstów literackich, poprzez 

historię, ekonomię, skończywszy na rolnictwie i weterynarii). Ujawniono także szczegóły 

techniczne przedsięwzięcia, wskazując na technologię, która zostanie zastosowana w trakcie 

skanowania zbiorów. W procesach digitalizacyjnych wykorzystane zostaną automatyczne 

skanery (a właściwie urządzenia dokonujące fotografii stron, które są maszynowo 

przewijane), rejestrujące 2400 stron na godzinę, z minimalną w tym zakresie ingerencją 

  



personelu. Tego typu urządzenia umożliwią realizację przedsięwzięcia na dużą skalę w 

krótkim czasie. Wspomniane inicjatywy wskazują, iż Microsoft podjął wyzwanie – budowy 

konkurencyjnej wobec Google Book Search cyfrowej biblioteki, oferującej pełnotekstowe 

przeszukiwanie, która łączyć będzie zasób typu public domain (z pełnym dostępem) z bazą 

książek chronionych prawem autorskim. Przedsięwzięcia na tę skalę rodzą, rzecz jasna, liczne 

pytania dotyczące szczegółów umów – w jakim stopniu cyfrowe zbiory, które powstaną w 

wyniku kooperacji z bibliotekami uniwersyteckimi, staną się własnością Microsoftu, w jakim 

współpracujących bibliotek, a w jakim zasilą zasób OCA, który pojawia się w tle 

bibliotekarskich umów firmy.  

Aktualne pozostaje także pytanie o standard prezentacji danych. Pamiętać bowiem 

należy, iż Microsoft opracował własny format zapisu dokumentów, przeznaczony przede 

wszystkim do użytku w przypadku książek elektronicznych. Microsoft Reader jest  

 
9. Jedna ze stron cyfrowej książki w Microsoft Reader 

 

dedykowanym czytnikiem tego formatu. Pod względem funkcji nie różni się zbytnio od 

najbardziej rozpowszechnionego czytnika firmy Adobe, Acrobat Readera. Oferuje narzędzia 

wyszukiwawcze, możliwość tworzenia adnotacji i zakładek, wykorzystuje także syntezę 

mowy dla kilku języków europejskich. Wyraźny tekst dokumentu (istnieje możliwość wyboru 

wielkości czcionki) jest wynikiem zastosowania dodatkowych czcionek true type, a także 

specjalnej technologii clear type. Zablokowana jest możliwość druku stron. Wbudowana jest 

  



opcja połączenia z Internetem w celu pobrania, wypożyczenia czy zakupu książek z 

wybranych zasobów (np. internetowych księgarni). Na stronach firmy dostępna jest bezpłatna 

wtyczka do Worda (Read in Microsoft Reader – RMR), która umożliwia konwersję pliku doc. 

do formatu (.lit) książki elektronicznej, czytanego przez Microsoft Reader. Dokumenty 

tekstowe zapisane w tym formacie są przejrzyste i czytelne, czytnik gorzej daje sobie radę z 

wyrafinowaną kompozycją graficzną. Warto wskazać na miejsca internetowe, które gromadzą 

książki cyfrowe w formacie Microsoft Reader. Na stronie University of Virginia dostępna jest 

kolekcja ponad 2100 książek w tym formacie, głównie gromadząca klasykę światową 

(http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/). Cyfrowy zbiór ponad 1800 książek dotyczących Azji 

znajduje się na stronie University of Oregon (http://e-asia.uoregon.edu).  

Zasadniczo odmienna koncepcja biblioteki cyfrowej rozwijana jest przez Komisję 

Europejską. Projekt the European Digital Library (EDL project) zmierza do stworzenia 

wspólnego portalu, który umożliwi dostęp do zasobów cyfrowych europejskich bibliotek 

narodowych. Za rozwój programów digitalizacyjnych i wzrost zasobów cyfrowych 

odpowiadają narodowe centrale. Unia wspiera  poszczególne inicjatywy (przykładem 

eContentplus Programme), nie podejmuje jednak działań w skali europejskiej, które 

zmierzałyby do stworzenia jednolitego, zintegrowanego, wspólnego programu digitalizacji 

zasobów bibliotecznych43. Niemniej problematyka bibliotek cyfrowych stanowi strategiczny 

cel inicjatywy "i2010 – A European Information Society for Growth and Employment", 

rozwijanej od 2005 r.44 Portal The European Library (http://www.theeuropeanlibrary.org) 

pełni rolę swoistej bramki umożliwiającej przeszukiwanie rozproszonych zasobów cyfrowych 

zlokalizowanych w narodowych centralach45. Ułatwia poszukiwania na wzór znanych z 

sieciowych zasobów bramek Z39.50. Działania prowadzone w ramach projektu EDL 

zmierzają w kilku kierunkach: włączenia wszystkich europejskich bibliotek narodowych jako 

aktywnych uczestników (partnerów) projektu – ma to nastąpić do końca 2007 roku; rozwoju 

narzędzi umożliwiających przeszukiwanie zasobów cyfrowych narodowych książnic; rozwoju 

współpracy i przyjęcia standardów w zakresie szeroko pojętych prac związanych z cyfrowym 

uniwersum. W obrębie tych działań organizowane są szkolenia, ale też prowadzone są prace 

nad standardami w zakresie digitalizacji, w tym metadanymi. Planuje się, iż do 2008 r. 

                                                 
43 S. Bjorner: Building a european digital library: a challenge in the culture wars. „Searcher: the magazine for 

database professionals” 2006 nr 3 s.27-29-30. 
44 Przegląd prac zob.: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 
45  The European Library prowadzony jest przez Conference of European National Libraries (CENL). O 

strategii działania CENL w zakresie tworzenia cyfrowego zasobu zob. E.Niggeman: The European Digital 
Library: a project of the Conference of European National Librarians. Tryb dostępu: 
http://www.ercim.org/publication/Ercim_News/enw66/niggemann.html 

  



dostępne będą 2 mln książek, filmów, fotografii i innych dokumentów w ramach inicjatywy 

EDL. Do 2010 r. zasób ten, będący sumą cyfrowych kolekcji bibliotek uczestniczących w 

projekcie, wzrosnąć ma do 6 mln obiektów46.  

 

* 

 

Cyfrowa książka z wolna acz systematycznie zawłaszcza kolejne obszary rynku 

książki. Polem doświadczalnym są Stany Zjednoczone, ale nie ma wątpliwości, że 

doświadczenia książkowej rewolucji cyfrowej, której jesteśmy świadkami, zostaną 

wykorzystane w kolejnych krajach. Zwróćmy uwagę na dwa obszary owej ekspansji. 

Pierwszy wiąże się z działalnością sieciowych księgarni. Szlak wytycza w tym przypadku 

działalność Amazona, największej amerykańskiej księgarni internetowej. Nadal głównym 

obiektem sprzedaży są książki drukowane, warto jednak zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę 

cyfrowych wersji książek. Paradoksalnie oferta dotyczy przede wszystkim popularnych 

powieści. Paradoksalnie, bowiem wydawałoby się, iż książka cyfrowa winna w pierwszym 

rzędzie zawłaszczać rynek wydawnictw naukowych, popularnonaukowych,  informacyjnych, 

wreszcie podręczników akademickich. Dostęp do zawartości książek, możliwość 

pełnotekstowego przeszukiwania części oferowanych książek wprowadził Amazon w 2003 r. 

w postaci funkcji „Search Inside the Book”. To Amazon wykorzystał jako pierwszy operację 

skanowania (w porozumieniu i za zgodą wydawcy) książek, konwersji plików graficznych do 

postaci tekstowej, która umożliwia przeszukiwanie ich zawartości. Wybrane strony książek 

(na ogół użytkownik ma dostęp od kilku do kilkudziesięciu stron) wyświetlane są w postaci 

plików graficznych, co chroni zawartość książki przed prostym kopiowaniem. W momencie 

inauguracji funkcji „Search Inside the Book” Amazon zaoferował dostęp do 120 000 pozycji.  

                                                 
46  Europe’s cultural and scientific heritage at click of a mouse / European Commission. Information Society 

and Media. Tryb dostępu: http://europa.eu.int/information_society/activities/ 
digital_libraries/doc/fact_sheet/fact_sheet.pdf  

  



 
10. Amazon – Jedna z książek dostępna w opcji „Search Inside” 

 

Dziś zasób tego typu jest bez wątpienia kilkakrotnie większy, aczkolwiek nadal stanowi tylko 

fragment oferty księgarskiej. Fragment, bowiem znaczna część wydawców amerykańskich 

nie jest zainteresowana udostępnianiem zawartości książek na stronach internetowych, mimo 

statystyk, które wskazują na wzrost sprzedaży tych właśnie tytułów. Co druga książka 

sprzedana w Amazonie to pozycja prezentowana poprzez „Search Inside”. Wydaje się to 

oczywiste, albowiem taki sposób prezentacji książki najbliższy jest swobodnemu dostępowi 

do egzemplarzy w jakiejkolwiek tradycyjnej księgarni. 

Ekspansja cyfrowej wersji książek w obrocie księgarskim widoczna jest w ofercie 

największego gracza internetowego na tym polu. Poważna część oferty książkowej Amazona, 

zwłaszcza w zakresie popularnej literatury pięknej, obejmuje obok wersji drukowanej, 

alternatywne formy, w tym wersję cyfrową, a także książkę mówioną. Amazon, tak zresztą 

jak inne internetowe firmy księgarskie, oferuje e-booki w formacie PDF. Stał się on 

oczywistym, mimo głosów krytycznych, standardem w zakresie zapisu i obrotu książką 

cyfrową. Z jednej strony firma  Adobe rozwija coraz bardziej wyrafinowane narzędzia 

wbudowane w dokumenty PDF, w tym zwłaszcza DRM, z drugiej strony klasyczny dokument 

w tym formacie można dziś utworzyć korzystając z narzędzi wielu producentów, również 

programów typu open source. Przykładem popularny Open Office, który umożliwia eksport 

  



dokumentów do tego formatu.  

W przeważającej mierze cyfrowe książki sprzedawane są więc w postaci kopiowanych 

na dysk użytkownika plików, przede wszystkim w formacie PDF. Istnieją jednak plany 

udostępniania tych pozycji wyłącznie w formie dostępu online: użytkownik kupując książkę 

elektroniczną dysponowałby zatem nieograniczonym w czasie prawem zalogowania się na 

stronie wydawcy czy dystrybutora (np. Amazona) i przeglądania zakupionych pozycji. Nie 

miałby jednak możliwości pobierania pliku. Rozwiązanie to miałoby zachęcić do udziału w 

dystrybucji cyfrowych książek tych wydawców, którzy obawiają się utraty kontroli nad 

wydawanymi w wersji elektronicznej publikacjami, a zwłaszcza  zaniepokojonych 

możliwością nielegalnego powielania cyfrowych plików. Taki wariant spotkał się jednak z 

kategoryczną krytyką, z jednej bowiem strony ogranicza on dostęp do publikacji i swobodę 

operowania tekstem, z drugiej oferuje tekst w mało dogodnej postaci, jedynie poprzez okno 

internetowej przeglądarki47. 

Programy, które rozwija Amazon dotyczą przede wszystkim książki cyfrowej. Amazon 

Shorts to zbiór krótkich form (do 10.000 słów), opowiadań, ale też tekstów 

popularnonaukowych, niedostępnych w wersji drukowanej, które można nabyć za 49 centów. 

Zakupiony utwór można czytać online (dostępna jest opcja druku, użytkownik otrzymuje 

nieograniczony czasowo dostęp do zakupionych pozycji) lub skopiować w formacie pdf na 

lokalny dysk, dostępna jest także opcja przesłania go na konto pocztowe w postaci pliku 

tekstowego. Amazon Upgrade umożliwia klientom, którzy zakupili książkę drukowaną dostęp 

za dodatkową opłatą (około 10-20% ceny książkowej) do jej wersji cyfrowej. Użytkownik 

otrzymuje zatem indywidualne konto, może tworzyć własną cyfrową kolekcję (zwaną Your 

Media Library), do której ma stały (określany jako 24-7) dostęp poprzez 

AmazonOnlineReader. W jakim celu? Po pierwsze, ma wówczas możliwość pełnotekstowego 

przeszukiwania zawartości książki. Może także zaopatrywać wersję cyfrową w uwagi i 

zakładki, dozwolony jest druk poszczególnych stron. Użytkownik wykorzystuje w tym celu 

wersję cyfrową oraz podstawowe narzędzia dostępne w funkcji „Search Inside the Book”. 

Szczególnie interesujący jest mechanizm kopiowania fragmentów. Użytkownik zaznacza 

wybraną partię tekstu na pliku graficznym, pobiera natomiast fragment z niewidocznej 

warstwy, zawierającej plik tekstowy. Po drugie, nie musi przemieszczając się, zabierać 

potrzebnych mu pozycji książkowych ze sobą.  

                                                 
47 A.R. Albanese: The social life of books. „Library Journal” 2006, May 15. Tryb dostępu: 

http://www.libraryjournal.com/article/CA6332156.html 

  



 
11. Amazon Upgrade. Dostęp do wersji cyfrowej książki z możliwością przeszukiwania 
tekstu, zaznaczania, kopiowania i druku fragmentów 
 

Pod warunkiem, rzecz jasna, że w owych nowych miejscach możliwy będzie dostęp do 

Internetu. Amazon w ramach programu Upgrade oferuje już dziesiątki tysięcy tytułów 

wiodących firm wydawniczych, od McGraw-Hill, przez Springera czy Oxford University 

Press po Elsevier Science and Technology Books48. Doświadczenia zdobyte podczas 

programu „Search Inside the Book”, technologia i zasoby cyfrowe wykorzystane podczas 

kilkuletniego funkcjonowania  tego projektu umożliwiły uruchomienie Amazon Upgrade na 

dużą skalę, bez fazy wstępnej czy pilotażu.  

Trzeci projekt, którego zapowiedź pojawiła się w 2005 r., a który nadal pozostaje w 

sferze planów, to Amazon Pages, być może najbardziej przełomowy spośród przedsięwzięć 

związanych z handlem cyfrową książką. Projekt ten umożliwi zakup dowolnego fragmentu 

książki. A zatem klienci internetowej księgarni dostaną do dyspozycji precyzyjne narzędzie 

lokalizacji określonej partii książki, dzięki wyszukiwaniu pełnotekstowemu w opcji „Search 

Inside” lub możliwości przeglądania spisów treści czy indeksów książkowych w opcji „Look 

Inside”, a następnie zakupu  rozdziału czy wybranych stron za odpowiednio niższą cenę. 

Wydaje się, że usługa ta może liczyć na znaczne powodzenie zwłaszcza w odniesieniu do 

książek naukowych i popularnonaukowych. Jest wielce prawdopodobne, iż z czasem tego 

typu oferta powiększona zostanie o książki, których nakłady zostały wyczerpane. W 
                                                 
48 N. Davis Kho: Amazon upgrades: book access. „Econtent” 2006 nr 6 s.12. 

  



przypadku znacznej części tego typu pozycji nieopłacalne będzie wznowienie ich w 

tradycyjnej, drukowanej postaci, natomiast dzięki przeskanowaniu egzemplarza i 

przygotowaniu wersji cyfrowej tego typu pozycje zostanę zaoferowane czytelnikom bez 

ryzyka finansowego, przy minimalizacji kosztów reedycji cyfrowej sprowadzonych do 

kilkudziesięciu dolarów. Oczywiście decyzja należeć będzie w pierwszym rzędzie do 

wydawców.  

Sygnały i zapowiedzi, które pojawiły się na przełomie 2005/06 roku ze strony takich 

wydawców, jak Springer, Random House czy HarperCollins, potwierdzają gotowość 

gigantów wydawniczych wkroczenia na rynek z szeroką ofertą książki elektronicznej. Oferta 

Springera obejmie ponad 10 000 tytułów książkowych, z zapowiedzią corocznego 

wzbogacania zasobu elektronicznego o kolejne 3000 pozycji, udostępnianych  w postaci 

plików HTML lub PDF i zaopatrzonych w ofercie dla bibliotek w opisy bibliograficzne w 

formacie MARC 2149. Warto zwrócić uwagę na tego typu działania marketingowe 

wydawców adresowane do bibliotek. Dotyczą one tradycyjnych książek (jak w przypadku 

Amazona) lub coraz częściej, jak widać to na przykładzie Springera, wydawnictw cyfrowych. 

Z kolei Random House ogłosił szczegóły przyszłej strategii (kierowanej do internetowych 

księgarni) sprzedaży swoich tytułów na wzór projektu Amazon Pages,  z płatnością za stronę 

tekstu (pay-per-page). Harper liczy na wpływy rzędu 4 centów za stronę, z czego połowę 

otrzyma autor. Ze sprzedaży egzemplarza 200-300 stronicowej książki do autora trafi około 

4-6 dolarów, dużo więcej aniżeli w przypadku tradycyjnej dystrybucji 50. Znaczne wpływy 

pochodzić jednak mają nie ze sprzedaży całych książek, lecz właśnie ich fragmentów, 

rozdziałów, urywków. Przy czym opłaty zapewne zostaną zróżnicowane w zależności od typu 

pozycji. Będą dużo wyższe wobec książek użytkowych, poradników, np. książek kucharskich, 

w przypadku których zamówienia mogą dotyczyć wybranej 1-2 stron, natomiast dużo niższe 

w obrębie literatury pięknej.  

 

* 

 

Mniej widocznym elementem cyfrowego rynku książkowego są internetowe 

wypożyczalnie. Pojawiły się zaledwie kilka lat temu. Dziś należą już niemal do rutynowych 

                                                 
49 M. McClure: Springer goes on the ebook offensive. „Econtent” 2006 nr 6 s.10-11. 
50   Według P. Berinstein w przypadku typowych honorariów autorskich jest to zazwyczaj kwota 1-2 dolarów, 

odpowiadająca przeciętnym stawkom sięgającym 15% wpływów wydawcy. P. Berinstein: The day of the 
autor has arrived: rights and business models for online books. „Searcher: the magazine for database 
professionals” 2006 nr 4 s.29. 

  



elementów bibliotecznego pejzażu w USA. Prowadzone przede wszystkim przez biblioteki 

publiczne, adresowane są do lokalnych, zarejestrowanych czytelników, którzy korzystają z 

tradycyjnego księgozbioru, ale otrzymują także możliwość zalogowania się na stronie 

internetowej biblioteki i wypożyczenia cyfrowych dokumentów. W typowej ofercie, na 

przykład Albuquerque/Bernalillo County Library System (http://cabq.lib.overdrive.com),  

 
12. Cyfrowa wypożyczalnia biblioteczna Albuquerque 

 

znajdziemy zarówno cyfrowe książki, jak i książki mówione (audio books). Te pierwsze na 

ogół udostępniane są w formacie PDF, obsługę plików multimedialnych zdominowało 

oprogramowanie OverDrive Media Console. Użytkownik może wypożyczyć (skopiować na 

dysk domowego komputera) określoną w regulaminie liczbę pozycji na wyznaczony okres. 

Po jego upływie książka zostaje zdezaktywowana – rezyduje na dysku czytelnika, lecz plik 

jest już niedostępny. To zasługa rozwijanej również przez firmę Adobe w ramach Acrobata 

mechanizmów DRM (Digital Rights Management), zabezpieczających pliki przed ich 

wykorzystywaniem, niezgodnym z intencją czy prawami wydawców i autorów. Użytkownik 

może, wykorzystując Acrobat Readera lub konsolę OverDrive’a „zwrócić” książkę do 

biblioteki przed upływem terminu, staje się ona wówczas dostępna dla kolejnych 

czytelników. Z punktu widzenia zarządzania zasobem cyfrowym przez bibliotekę, mamy do 

  



czynienia z procesem analogicznym do operacji użyczania książki w tradycyjnej 

wypożyczalni, aczkolwiek całkowicie zdepersonalizowanym. Placówka zaopatruje się u 

dostawcy cyfrowych książek w określoną liczbę egzemplarzy i one zostają włączone do 

bibliotecznej cyrkulacji. Egzemplarz wypożyczony jest niedostępny dla innych czytelników 

przed upływem terminu wypożyczenia lub decyzją elektronicznego zwrotu przez 

dotychczasowego czytelnika. Ten mechanizm chroni interesy wydawcy, zachęca jednocześnie 

do zakupu przez bibliotekę większej liczby cyfrowych egzemplarzy poczytnych książek, w 

oczekiwaniu których tworzy się elektroniczna kolejka.  

Cyfrowe wypożyczalnie funkcjonują głównie jako swoiste filie jednej czy kilku 

bibliotek powiatowych. W sieci egzystują także cyfrowe „filie” dużych bibliotek, przykładem 

eNYPL Collection – cyfrowa wypożyczalnia New York Public Library 

(http://ebooks.nypl.org). Oferuje swoim czytelnikom pokaźną i zróżnicowaną kolekcję 

zarówno cyfrowych (PDF i Mobipocket), jak i mówionych książek, nagrań muzycznych 

(format WMA), a nawet filmów wideo w formacie WMV. Mechanizm wypożyczeń pozostaje 

identyczny, różnica polega na  

 
13. Cyfrowa wypożyczalnia New York Public Library 

 

wielkości i skali oferty cyfrowej. Pojawienie się internetowych wypożyczalni nie stanowi 

rewolucji w świecie bibliotekarskim. Jest jednak kolejnym sygnałem zmian, które mają 

  



miejsce za sprawą cyfrowych technologii. Szerokie wykorzystanie książek cyfrowych w 

bibliotekarskim obiegu nastąpi nieuchronnie, choć horyzont czasowy w przypadku Polski 

pozostaje odległy. Wymuszą go po społu czytelnicy- pokolenie Internetu, autorzy, wydawcy i 

księgarze, którzy  zaoferują aktualną i różnorodną ofertę w wersji cyfrowej i wreszcie sama 

technologia, elektroniczny papier, podręczne czytniki, które umożliwią nie tylko odczytanie 

czy odsłuchanie książek, lecz także ich skopiowanie z internetowych zasobów.  

 

* 

 

Spośród trzech obszarów elektronicznej cyrkulacji cyfrowych książek najbardziej 

dynamicznie rozwijają się cyfrowe repozytoria biblioteczne. Księgarnie internetowe nadal 

głównie operują książką drukowaną. Cyfrowa jej wersja zagości w szerszej skali w 

księgarskich zasobach w przyszłości, być może wraz z implementacją takich przedsięwzięć, 

jak pay-per-page. Elektroniczne wypożyczalnie to zaledwie zwiastun procesów, które  

zapewne nabiorą wigoru wraz z ekspansją rynku wydawniczego i księgarskiego, oferującego 

cyfrowe wydania książek i powodzeniem nowych technologii w zakresie odczytu cyfrowej 

publikacji za pośrednictwem przenośnych urządzeń. To ciągle przyszłość, aczkolwiek niezbyt 

odległa. W wyścigu, w którym mimowolnie uczestniczymy, procesy cyfrowej konwersji 

obejmują niemal wszystkie przekazy. Zapis cyfrowy dźwięku,  opanował nie tylko Internet, 

ale i podręczne odtwarzacze muzyczne, w biegu porzucamy klasyczne aparaty fotograficzne, 

zastępując je cyfrowymi gadżetami. Magnetowidy i kasety VHS odchodzą do lamusa. 

Najbardziej stabilny wydaje się w tym nieustającym procesie digitalizacji właśnie druk. Nic 

nie wskazuje bowiem, byśmy fabułę kolejnej powieści śledzili na ekranie monitora. Jednakże 

ekspansja cyfrowych zasobów osiągnie w wyniku bezprecedensowych przedsięwzięć typu 

Google Book Search punkt krytyczny. Tego typu projekty muszą wyzwalać obawy i krytykę, 

nawet wówczas, gdy dotyczą publicznie dostępnych zbiorów. Czy instytucja komercyjna 

powinna budować megakolekcję cyfrową, wykorzystując w tym celu zasoby bibliotek 

naukowych, którym powierzono zadanie ochrony, ale też publicznego udostępniania 

własnych zasobów? Czy nie mamy do czynienia ze swoistą prywatyzacją dobra wspólnego, 

którym jest dorobek zgromadzony w zasobach bibliotecznych? Czy ma uzasadnienie obawa 

przed monopolem komercyjnej instytucji w zakresie dostępu do największego zbioru 

cyfrowych dokumentów? Możnaby na to odpowiedzieć, iż paradoksalnie ów dorobek zawsze 

był prywatyzowany przez wydawców i księgarzy. Trafiał też do zasobów wielkich bibliotek 

akademickich afiliowanych przy prywatnych uczelniach. Nie należy zatem idealizować 

  



owego procesu obiegu książek, co nie oznacza, iż można bagatelizować ewentualne 

zagrożenia. Oczywiste jest, iż w optymalnym wariancie realizacji zasobów cyfrowych 

publicznie dostępnych uczestniczyć winny instytucje niekomercyjne, przede wszystkim 

biblioteki, archiwa, muzea, fundacje etc. Cóż z tego, skoro brak jest amatorów, skłonnych do 

wyłożenia gigantycznych sum w celu sfinansowania tego procesu w krótkim czasie. 

Fundusze, którymi dysponują największe biblioteki, umożliwią digitalizację ich zasobów w 

ciągu kilkuset lat. Pokusa zatem skrócenia tego okresu do lat kilku we współpracy z instytucją 

komercyjną, ale i z założeniem, że cyfrowe zbiory zostaną publicznie udostępnione, wydaje 

się trudna do odrzucenia.  

Za sprawą masowych przedsięwzięć digitalizacyjnych otrzymamy do dyspozycji 

zasoby, które mierzyć się będą z największymi księgozbiorami bibliotecznymi. Zatem 

Googletheca Universalis jako niezbyt odległa wizja? Tak, ale z wszystkimi restrykcjami, 

które wynikają z ograniczenia dostępu do zbiorów objętych prawami autorskimi. Uniwersalna 

– ale rozumiana jako potężny katalog, który umożliwia identyfikację uniwersum książek 

wedle dowolnego słowa, które zostało w nich umieszczone, a czasem uchyla dostęp do 

wybranej części zasobu. Bliższa zatem dziełu i zamierzeniu K. Gesnera, aniżeli idei 

Biblioteki Aleksandryjskiej. A może po części łącząca obie wizje, tyleż ambitne, co utopijne. 

Mimo wykluczenia z pełnego dostępu większości książek, baza tego typu oferować będzie 

narzędzia i możliwości niedostępne w dotychczasowych  zbiorach. Książki, które będą 

odsyłać do kolejnych, dostępnych w kolekcji, cytaty, które będzie można konfrontować z 

tekstem źródłowym, tłumaczenia z oryginałem, przypisy kierować będą do pozycji 

ulokowanych w zasobie, a bibliografia załącznikowa służyć będzie jako trampolina do 

następnych tekstów, oczekujących na czytelnika.  

Czy projekty typu Book Search zmienią spojrzenie na ową dominującą szarą strefę – 

książki chronione przez prawo autorskie, lecz nieobecne od lat na rynku wydawniczym, na 

osierocone dzieła – czy wydawcy będą skłonni wznowić je w wersji cyfrowej, a może presja 

dostępu do cyfrowych repozytoriów doprowadzi do liberalizacji prawa autorskiego? To 

pytania, na które odpowiedź przyniosą następne lata.  
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Parametry bezstratnej digitalizacji i warunki długotrwałego 

przechowywania kodów cyfrowych 
 

 

Wprowadzenie 

 

Problem opisu cyfrowego materiałów ma kilka istotnych aspektów składających się 

na szczegółowość dyskretnego odzwierciedlenia cech opisywanego obiektu. Najlepiej 

uwidacznia się to w digitalizacji materiałów fotograficznych. Materiały te często stanowią 

jedyne źródło informacji o danym zdarzeniu, czy osobie. Utrata części informacji w procesie 

digitalizacji takich materiałów jest szczególnie dotkliwa. Pojedyncza fotografia i jej 

metryczka zawierają cały szereg informacji. Są to informacje o: autorze zdjęcia, sprzęcie, 

którym zostało ono wykonane, miejscu i czasie powstania zdjęcia oraz informacje zawarte w 

samym wizerunku.1

 

Jakość obrazu2

 

Na jakość reprodukcji obrazu na płaszczyźnie dwuwymiarowej składają się z cztery 

elementy: 

1. Jakość odwzorowania kolorów, 

2. Jakość odwzorowania tonów, 

3. Jakość odwzorowania detali (form, konturów), 

4. Ilość szumu (zakłóceń) i jego minimalizacja. 

Oceny jakości możemy dokonać w sposób: 

1. Obiektywny – za pomocą fizycznych pomiarów cech obrazu, 

2. Subiektywny – za pomocą oceny wizualnej, za pomocą cech psychometrycznych. 

                                                           
1  Fotografię można uznać także za reprezentanta rzadziej występujących mediów: stereoskopii – fotografii 

w postaci dwóch zdjęć odzwierciedlającą fizjologiczne przesunięcie kąta widzenia poszczególnych oczu, filmu 
– szeregu następujących po sobie fotografii obrazujących zmiany sceny w czasie, holografii – oddającej 
oprócz koloru i natężenia światła także kierunek rozchodzenia się fal świetlnych. 

2  F.S. Frey, J.M. Reilly: Digital Imaging for Photographic Collection. Rochester 1999 s. 10, 14 

  



 

Parametry cech jakości obrazów 

 

W celu ustalenia płaszczyzny odniesienia dla kryteriów jakościowych obrazów 

wizualnych przydatne jest określenie możliwości odbioru wrażeń wizualnych przez 

człowieka. 

 

Postrzeganie człowieka, barwoczułość oka 

 

Oko człowieka (złożony, biomechaniczny przyrząd optyczny) odbiera fale światła. Jest 

ono jednym z najbardziej przepustowych urządzeń odbiorczych, odbiera wrażenia 

kolorystyczne, natężenie światła, ruch oraz wrażenia przestrzenne (synchroniczny układ pary 

oczu). Mieszanka elektromagnetycznych fal widzialnych odbieranych przez oko formowana 

jest przez właściwości kolorystyczne obiektów (zdolność pochłaniania, odbijania, 

zniekształcania, modyfikowania) i ilość światła, jakie na nie pada. Odbiór tej mieszanki fal 

przez oko człowieka czy optyczne urządzenia, zależy od odległości przedmiotu 

od obserwatora, wpływu fal odbitych od sąsiadujących przedmiotów, nakładania się innych 

fal świetlnych na drodze od przedmiotu do obserwatora, wpływu ośrodka przenoszenia fal 

oraz od natężenia widzialnego zakresu fal elektromagnetycznych. 

Współczynnik transmisji danych docierających z zewnątrz do oka wynosi ponad 85%3. 

Fale elektromagnetyczne odbierane przez oko zawierają się w przedziale 380-780 

nanometrów i nazywają się falami świetlnymi. Fale świetlne zmodyfikowane (odbite, 

rozproszone, przefiltrowane, załamane) przez przedmioty otoczenia docierają do ludzkiego 

oka, które posiada receptory odbiorcze. Obraz odebrany jest przekształcony w pewną 

strukturę odbiorczą, stającą się specyficzną sumą wrażeń – bowiem różna konfiguracja fal 

może wywołać podobne wrażenie – i jest przesyłany do mózgu człowieka. Tam wrażenie 

to jest przez mózg ponownie rekonstruowane w obraz przestrzenny z wykorzystaniem 

poprzednich doświadczeń i zapamiętanych wzorców optycznych. Różne zestawy fal 

elektromagnetycznych mogą dać podobne wrażenie, dlatego też zbiór fal tworzących dany 

obraz jest różny od zbioru barw odbieranych przez mózg. Wynika to z pośrednictwa oka. 

Oko człowieka posiada cztery receptory do odbierania wszystkich wrażeń wizualnych. 

Trzy receptory to receptory kolorów. Receptor koloru niebieskiego (fale w pobliżu 446 nm), 

receptor koloru zielonego (okolice 555 nm) i receptor koloru czerwonego (599 nm). 
                                                           
3  T. Kozłowski: Teoria kolorów.  Tryb dostępu:  http://semmix.pl/index.html  [dostęp: 2005.11.20].  

  



Niezwykłą cechą receptora odbierającego barwę czerwoną jest jego zdolność do odbierania 

także barwy błękitnej (w okolicach 442)4. Dlatego w modelach barw możemy tworzyć kręgi 

zamknięte i sprawiają one wrażenie płynnego wynikania. Wrażenie barwy purpurowej jest 

odczytywane wspólnie przez receptor czerwony i niebieski. Czwarty receptor to nie receptor 

dostrojony do konkretnej barwy, lecz odbiornik szerokopasmowy całkujący energię 

docierających do oka fal elektromagnetycznych. Są to bardzo czułe receptory, którym 

zawdzięczamy widzenie w „ciemności”. Wrażenia odbioru odcieni bieli (temperatura 

barwowa) jest najtrudniejszą cechą do zobiektywizowania. Biel jest odbierana wtedy, gdy do 

oka docierają fale o wszystkich częstotliwościach. Niewielkie (subtelne) różnice o równym 

składzie czy natężenie promieniowania o pełnym spektrum zawartości, wpływają na odcienie 

bieli. Istnieje także próg, powyżej którego następuje olśnienie (nadmiar światła). Temperatura 

barwowa bieli jest zagadnieniem dość istotnym z punktu widzenia właściwego przedstawiania 

obrazów. Odpowiednie przygotowanie cyfrowego obrazu, na którym są głębokie cienie 

i miejsca intensywnie rozświetlone, jest trudne. Oko ludzkie odbiera wiele szczegółów 

w miejscach ciemnych i jednocześnie w dniu słonecznym widzi pełną gamę barw 

rozświetlonych. Z przebiegu krzywej czułości spektralnej oka możemy odczytać, że organ 

wzroku jest bardziej czuły na żółtozieloną część widma światła słonecznego. Podczas 

widzenia zmrokowego (słabe oświetlenie) krzywa przesuwa się o około 50 nm w stronę 

niebieskiej części widma.5

Przesuwając punkt ostrości na poszczególne obszary, oko szybko dostosowuje się 

do odbioru sygnałów. Przedstawienie tej sumy na jednym obrazie wymaga doświadczenia. 

Przygotowanie bardzo kontrastowego obrazu na jednej dwuwymiarowej płaszczyźnie z pełną 

informacją o miejscach zacienionych, jak i rozświetlonych, wymaga wysokiej klasy sprzętu, 

a także odpowiednich programów do obróbki obrazów pozwalających wykorzystać wiedzę 

na ten temat. Modele opisu barw powinny zawierać wszystkie kolory widzialne oraz 

składową natężenia światła,6 najlepiej w jak najwyżej podzielnych skalach. Czy nasze opisy 

postrzegania wizualnego są pełne, absolutne? Czy muszą takie być? Krewetka o łacińskiej 

nazwie Squilla mantis ma 10 receptorów odbierających barwy oraz dodatkowe filtry i oczy 

pozwalające dodatkowo odbierać polaryzację światła i ultrafiolet. Nie jesteśmy w stanie 

                                                           
4  Ibidem 
5  Nakłada się na to indywidualna wrażliwość, oraz różnice między płciami – zwykle kobiety są wrażliwsze na 

czerwoną część widma, mężczyźni natomiast na błękitną. Za widzenie barwy niebieskiej odpowiada ok. 4% 
czopków, za zieloną - 32%, za czerwoną - 64%. Różnice barwy niebieskiej i ciemno czerwonej są słabiej 
dostrzegane niż różnice w innych barwach.  

6  Np. modele matematyczne CIE LAB, CIE XYZ. 

  



wyobrazić sobie świata widzianego przez to istniejące realnie stworzenie7. Możemy jedynie 

wyliczyć ilość barw pochodnych i dokonać porównań za pomocą poniższego wzoru. 

S=[(FxF)-F]/2+F, gdzie S – kolory pochodne; F – kolory podstawowe (receptorowe). 

Czy wiedząc o istnieniu takich zmysłów powinniśmy opisywać otoczenie 

tak szczegółowo? Może w niektórych przypadkach, gdy chcemy stworzyć nie tylko sam opis 

cyfrowy danej rzeczy, ale wzorzec dla jego autoreprodukcji. 

 

Światłoczułość oka 

 

Oko ludzkie rozróżnia około 1000 stopni jasności (skala 1:1000). Po przystosowaniu do 

warunków oświetleniowych oko człowieka jest w stanie rozróżnić szerszy rozkład jasności od 

materiałów zdjęciowych (w materiałach fotograficznych zdarza się natomiast większa skala 

szczegółowości, większa ilość stopni podziału mniejszej rozpiętości skali). W motywie 

fotograficznym bardzo kontrastowym, gdzie występują głębokie cienie oraz ostre światła, 

rozkład jasności wyraża się stosunkiem ok. 1:200 (motyw normalnie oświetlony 1:40-1:60, 

motyw bez słońca 1:10, w dniu pochmurnym 1:2-1:4)8. 

 

Zdolność rozdzielcza oka 

 

Wrażenie ostrości jest tym większe, im jest krótsza droga przejścia oraz jednocześnie 

większy kontrast lokalny światła. Oko ludzkie rozróżnia mały krążek, jeśli jest większy 

niż 0,07 mm i jest obserwowany z odległości około 25 cm. Kąt 1/60st-2/60st możemy przyjąć 

za zdolność rozdzielczą oka człowieka9. Ostrość widzenia warunkowana jest stopniowaniem 

luminacji oraz stopniowaniem nasycenia barw. 

 

Odzwierciedlania barw, tonów i detali za pomocą aparatów i materiałów 

fotograficznych 

 

Obraz fotograficzny jest obrazem nieciągłym. Pośrednictwo obiektywu, materiału 

światłoczułego, materiału pozytywowego obniża jakość i ilość przedstawionych w obrazie 

                                                           
7  J. Marshall, T. Cronin:  Parallel Processing and Image Analysis in the Eyes of Mantis Shrimps. 

“The Biological Bulletin” 2001 nr 200 s. 177-183 ; ACG, Squilla mantis . Acquario Comunale Grosseto .Tryb 
dostępu: http://www.gol.grosseto.it/acquario/squilla_mantis.htm [dostęp: 2005.11.21] 

8  Handbuch der Fototechnik . Herausgegeben von G. Taicher, Leipzig 1974 s.142 
9  Ibidem, s. 10-11; Dwudziestocentymetrowy krążek będzie punktem z odległości około 700-800 m. 

  



szczegółów. Fotografia pozwala na rejestrację kolorów nawet poza zakresem zdolności 

wzrokowych, zwykle jednak na pojedynczym obrazie nie jest możliwe przedstawienie 

tak szerokiego spektrum. Głębia ostrości w obrazie fotograficznym jest ograniczona 

do pewnego wycinka, jednak obszar nieostrości można zawęzić do prawie niezauważalnego 

dla oka ludzkiego. 

 

Odwzorowanie kolorów 

 

Przestrzeń barw widzianych przez człowieka może być przenoszona przez obiektywy 

prawie bez strat. Zakłócenia wynikają z niepełnej przezroczystości szkła lub tworzywa 

soczewek. Występują także zjawiska: załamania, odbicia, rozszczepienia, absorpcji, ugięcia, 

interferencji polaryzacji czy rozpraszania światła. Ograniczenia w oddaniu przestrzeni barw 

wynikają w większej mierze z wielostopniowości procesów rejestracji obrazów, 

niedoskonałości rejestracji przestrzeni barw na poszczególnych materiałach oraz strat 

w informacji podczas procesów przenoszenia obrazów w drodze do obrazu pozytywowego. 

Omówienie tych wszystkich zjawisk nie jest przedmiotem tego artykułu. Te skomplikowane, 

wieloaspektowe zjawiska, ułożone na wszystkich stopniach szczegółowości są badane 

od wielu lat, a niektóre korelacje między zjawiskami empirycznymi i subiektywnym 

odczuciem barw nie pozwalają na zadowalające rozstrzygnięcie kwestii odnoszących się 

do tematu artykułu. Można nieprecyzyjnie określić, że odwzorowanie barw 

na poszczególnych materiałach fotograficznych pokrywa się w 70% z przestrzenią barw 

rejestrowaną przez oko ludzkie i wynika głównie z mniejszej od oka możliwości rejestracji 

tonów w całej skali promieniowania widzialnego. 

 

Odwzorowanie tonów 

 

Jednowarstwowy, pozytywowy, jednobarwny (skala szarości) materiał światłoczuły 

może dysponować użyteczną skałą naświetleń dochodzącą do 1:1.000, natomiast łączenie 

warstw niskoczułej i wysokoczułej powoduje zwiększenie tej skali nawet o połowę. Materiały 

mało kontrastowe mają dużą użyteczną skalę naświetleń, wysoko kontrastowe mają te skalę 

mniejszą. Materiały reprodukcyjne mogą mieć skalę dochodzącą do 1:10.000. Wskaźnik 

kontrastowości czarno-białych materiałów negatywowych zawiera się w przedziale od 1:2 

do 1:1,3. Przy niewielkiej jego wartości możliwe jest oddanie na pozytywowej kopii dużej 

skali jasności. 

  



Gęstość optyczna to wielkość fizyczna równa logarytmowi dziesiętnemu stosunku 

intensywności światła po przejściu przez warstwę lub odbiciu od niej, do intensywności 

światła padającego na materiał. Warstwa przepuszczająca światło całkowicie ma gęstość 

optyczną = 0, warstwa przepuszczająca 10% światła ma gęstość = 1. Gęstość 2 odpowiada 1% 

przepuszczonego światła, 3 = 0,1%, 4 = 0,01%. Gęstość optyczna przybiera wartości 

w zakresie 0 - ∞. W praktyce w fotografii najczęściej mamy do czynienia z wartościami 

w przedziale 0,2-3,810. Zakres dynamiczny skanerów obliczany jest matematycznie 

i powinien zawierać się w  zakresie 0-4. Profesjonalne skanery mają górną granicę powyżej 

3,2. 

 

Odwzorowanie detali 

 

Odbiór kolorów i ich wpływ na wartość informacji w obrazie nie jest tak znaczący jak 

rejestracja detali. Rozdzielczość układu obrazującego to jego zdolność do rozróżnienia dwu 

położonych blisko siebie punktów. W fotografii pod pojęciem rozdzielczości rozumiemy 

liczbę rozróżnialnych par linii na jednostkę długości, czyli jest to liczba linii możliwych 

do wyróżnienia jako oddzielne linie na milimetr. Pomnożenie rozdzielczości fotograficznej 

przez dwa daje wartość rozdzielczości cyfrowej11. Wielkością opisującą pośrednio 

rozdzielczość jest także funkcja przenoszenia modulacji (MTF, ang. modulation transfer 

function).12 Niekiedy dzielimy rozdzielczość na rozdzielczość niskiego i wysokiego 

kontrastu, czyli zdolność rozróżniania przez aparat obiektów o małej lub dużej różnicy 

wartości skali tonalnej. W fotografii obiektywną miarą jest pomiar ostrości konturowej. 

Wyznaczanie ostrości konturowej polega na ustaleniu całkowitej skali naświetleń, 

wyznaczenie punktu na dolnej części krzywej naświetleń, stanowiącego dziesiątą część 

wartości skali i odniesieniu tego punktu do rzeczywistego położenia zreprodukowanej 

krawędzi dającej miarę tej ostrości. Wyznaczanie tej miary jest trudne i często otrzymujemy 

niejednoznaczne wyniki, dlatego częściej używa się wartości zdolności rozdzielczej. Ostrość 

konturowa jest zależna od odblasku dyfrakcyjnego, powodującego rozszerzanie się na boki 

pierwotnej wiązki światła w warstwie światłoczułej. Dla odwzorowania szczegółów 

w obrazie fotograficznym ważna jest także ziarnistość materiału przenoszącego obraz 

                                                           
10  Ibidem, s. 130-144 
11  F.S. Frey, J.M. Reilly, op.cit. s. 21-22 
12  Funkcja przenoszenia modulacji (zwana także funkcją przenoszenia kontrastu) wyraża się stosunkiem 

modulacji testu sinusoidalnego w uzyskanym fotograficznym obrazie do modulacji obrazu oryginalnego 
w funkcji częstotliwości przestrzennej. 

  



oraz utrwalającego obraz pozytywowy, przy czym ziarnistość papierów fotograficznych jest 

tak mała, że można ją pomijać. Zależnie od światłoczułości materiału, ziarna w nim mogą 

mieć wielkość 0,3-0,5 μm w niskoczułych błonach, 0,7-1,0 μm w błonach średnioczułych 

i 1,5-2,0 μm w wysokoczułych13. Od wielkości ziaren zależy ziarnistość. Ziarnistość to 

tworzenie się nierównomiernych struktur w jednolitym tonie obrazu. Dla tego artykułu istotne 

wydaje się przedstawienie skali rozdzielczości występującej w materiałach fotograficznych, 

która zawiera się w granicach od 1.524 LPI14 –ekwiwalent cyfrowy (dalej EC): 3.048 PPI15 

(błony wysokoczułe) do 25.400 LPI-EC: 50-800 PPI (specjalne emulsje Lippmanna). W 

materiałach archiwalnych możemy przyjąć górną granicę rozdzielczości błon 

fototechnicznych, wynoszącą 12700 LPI-EC: 25400 PPI. Materiały barwne są materiałami 

wielowarstwowymi (składają się z co najmniej trzech warstw), co wpływa na pogorszenie 

zdolności rozdzielczej materiałów kolorowych. Badania Grossmanna wykazały, 

że pogorszenie odwzorowania ostrości w materiałach kolorowych wynosi 25%16. 

Zmniejszenie rozpraszania światła i pogarszania przez to ostrości konturowej i rozdzielczości 

w materiałach kolorowych osiąga się przez stosowanie specjalnych komponentów 

barwnikowych uwalniających w procesie wywoływania specjalne inhibitory hamujące rozwój 

niekorzystnych zjawisk. W papierach fotograficznych na zakłócenia w odwzorowaniu detali i 

na miejscowy spadek gęstości optycznej obrazu fotograficznego mogą wpływać substancje 

chemiczne procesu wywoływania, szczególnie przy niezachowywaniu wysokich standardów 

technicznych. Zdolność rozdzielcza uzyskana na materiale fotograficznym zależy także od 

zdolności rozdzielczej obiektywu. Zwykłe obiektywy mają rozdzielczość od 889 LPI (EC = 

1.778 PPI) do 1.270 LPI (EC = 2.540 PPI). Ale obiektywy specjalne pozwalają osiągnąć od 

2.540 do nawet 7.620 LPI (EC = 5.080-15.240 PPI). Powyższe dane mają zobrazować, jak 

duża ilość informacji może być utrwalona na materiałach fotograficznych. Najczęściej 

w materiałach archiwalnych spotykamy się ze zdjęciami o średnich standardach technicznych. 

Nie powinniśmy jednak z góry zakładać, że do digitalizacji wszystkich materiałów wystarczą 

przeciętne środki techniczne i skanując archiwalia powinniśmy być przygotowani na każdą 

ewentualność. Jest bardzo prawdopodobne, że dzisiejsze lekceważenie tych problemów 

skończy się w przyszłości, w wielu przypadkach zaprzepaszczeniem wykonywanych dzisiaj 

digitalizacji. Mam nadzieję, że nie będzie to się łączyć z utratą oryginałów. 

                                                           
13  Handbuch, op.cit. s. 164 
14  LPI – line per inch. 
15  Skrót PPI (pixels per inch) jest często zamieniany na określenie DPI (dot per inch), które powinno być 

stosowane tylko do oznaczania rozdzielczości wydruków drukarek (zwykle atramentowych). 
16  Handbuch, op.cit. s. 172 

  



 

Możliwości odwzorowania barw, tonów i detali za pomocą opisów cyfrowych 

 

Naturalny odbiór świata wizualnego to relacyjna mieszanka trzech współczynników: 

koloru i proporcji barw widma widzialnego, natężenia promieniowania i czystości kolorów. 

Barwy czyste to barwy złożone nie posiadające domieszki szarości. Barwy achromatyczne 

to wszystkie barwy nie posiadające dominanty barwnej – to cała skala od bieli (pełny zestaw 

światła widzialnego) przez stopnie szarości do czerni (brak jakiejkolwiek widzialnej fali). 

Barwy chromatyczne to wszystkie kolory, w których można wyróżnić choćby niewielką 

dominantę. 

W grafice cyfrowej możemy rozróżnić grafikę bitmapową (rastrową), gdzie obraz 

składa się ze zbioru pojedynczych pikseli, oraz grafikę wektorową, gdzie kształty, przebieg 

linii tworzących elementarne figury składowe, kształty są opisane za pomocą wzorów 

matematycznych, obrazy te są w pełni skalowalne, a pliki wektorowe zajmują dużo mniej 

miejsca niż pliki bitmapowe. 

 

Kilka dodatkowych uwag na temat kolorów 

 

W przyrodzie występują dwa rodzaje barw: barwy światła, z których mieszania 

powstaje więcej światła (światło składa się z trzech barw podstawowych, których suma daje 

światło białe) oraz barwy pigmentów (obiektów), których mieszanka jest zawsze ciemniejsza. 

Światło widzialne ma skalę liniową. 

Można wyróżnić sześć barw głównych pigmentów. Fiolet, niebieski, błękit, zielony, 

żółty, pomarańczowy, czerwony. Koło kolorystyczne barw różnicowych złożone jest z trzech 

barw podstawowych (żółtego, czerwonego i niebieskiego), drugorzędnych (powstałych 

ze zmieszania w równych proporcjach barw podstawowych), a rozszerzone z dodatkowo barw 

trzeciorzędnych (powstałych ze zmieszania w równych proporcjach kolorów podstawowych 

i drugorzędnych) zawiera 6-12 barw. 

Kolor pigmentu wynika z pochłaniania części widma z jednoczesnym odbijaniem innej 

części. Przykładowy kolor żółty pigmentu pochłania błękitny fiolet, odbija zaś czerwoną 

i zieloną barwę światła (czerwony i zielony składają się na żółtą barwę światła). Inny pigment 

- niebieski, pochłania czerwień, odbija natomiast błękitny fiolet i zielony, które razem dają 

światło błękitne. Po zmieszaniu pigmentu żółtego z niebieskim powstanie mieszanka, która 

  



pochłaniać będzie błękitny - fiolet i czerwień. Błękitny fiolet wraz z czerwienią stanowią 2/3 

części światła białego. Zostanie odbity zielony (trzeci składnik podstawowy światła białego). 

 

Przestrzeń barw widziana przez człowieka a mechaniczne możliwości rejestracji obrazów 

 

Zdolność widzenia barw jest indywidualną cechą każdego człowieka. W niektórych 

zakresach widma zdolność rozróżniania stopni jasności jest większa niż 1:1.000. 

Najwrażliwsze oczy (tę cechę często posiadają wybitni malarze) są w stanie odbierać 

wrażenia z prawie całego zakresu promieniowania widzialnego i rozróżniać więcej niż 1.000 

stopni jasności w prawie całej skali. 

Rejestracja wrażeń wizualnych człowieka była możliwa kiedyś jedynie przez 

uzdolnionych plastycznie ludzi. Proces dochodzenia do realistycznego obrazowania otoczenia 

w malarstwie był długotrwały i złożyły się nań dokonania wielu pokoleń twórców. Rozwój 

nauki i techniki umożliwił powstanie urządzeń rejestrujących obraz w sposób mechaniczny. 

Fotografia początkowo rejestrowała formę i stopnie jasności światła, potem dopiero odkryto 

fotografię kolorową. Odbitka fotograficzna jest wynikiem rejestracji obrazu rzeczywistego 

za pomocą optycznych urządzeń z pośrednictwem materiałów światłoczułych. Ilość 

informacji zarejestrowanych na materiałach światłoczułych jest duża, ale zawsze mniejsza niż 

może dostrzec oko ludzkie. Wynika to poniekąd z ograniczeń obiektywnych, człowiek 

bowiem poszukiwał materiałów w miarę wiernie rejestrujących jego widzenie. Jednak 

odniesienie do oceny było możliwe przez subiektywną skalę widzenia danego odkrywcy oraz 

z procesów przenoszenia wizerunku z jednego materiału na następny, co zawsze łączy się 

ze stratą informacji. Określony rodzaj obiektywu zawęża w pewnym stopniu obraz 

rzeczywisty. Materiał światłoczuły rejestruje tylko te z rzutowanych informacji, na które jest 

wrażliwy. Film fotograficzny działa na zasadzie odfiltrowania wszystkich barw oprócz koloru 

pożądanego. Modele cyfrowe kolorów przyporządkowują zróżnicowane wartości elementów 

obrazu za pomocą odpowiednich filtrów programowych do skali analogowego 

odwzorowania. 

 

Modele opisów cyfrowych parametrów obrazu 

 

Opisy cyfrowe obrazów należą do plików binarnych, których sposób opisu określają 

przyjęte formaty zapisu (np. format TIFF, JPEG, BMP). Dla właściwego odczytania musimy 

skorzystać z odpowiedniego algorytmu realizowanego przez odpowiedni graficzny program 

  



komputerowy. Do opisu obrazów stosuje się grafikę wektorową, w której forma jest opisana 

za pomocą krzywych według odpowiednich formuł matematycznych oraz grafikę rastrową, 

w której przestrzeń dwuwymiarowego obrazu opisywana jest za pomocą pikseli. Pojedyncze 

piksele składają się na obraz opisany piksel po pikselu, każdy piksel jest opisany pewną 

ilością bajtów, a przestrzeń dwuwymiarowa jest określana ilością pikseli przypadających 

na wysokość i szerokość obrazu. Całkowita ich liczba określa rozdzielczość obrazu. Mówi 

nam ona w zasadzie tylko o tym, w jakiej wielkości, przy zachowaniu odpowiedniej jakości, 

można zmaterializować obraz na ekranie (72-150 PPI) czy wydruku (150-600 DPI). 

 

Cyfrowa przestrzeń barw 

 

Modele addytywne (dla światła) przedstawiają światło w rozbiciu na podstawowe 

składniki sumujące się do światła białego. Na przykład model RGB opisuje światło 

za pomocą trzech barw podstawowych (czerwonej, zielonej i niebieskiej). 100% 

intensywności tych trzech barw daje biel, 0% intensywności daje czerń. 

Modele subtraktywne (różnicowe kolory pigmentów) opisują kolory pigmentów 

położone na białe tło (zwykle papier). Trzy barwy podstawowe w modelu CMYK: turkusowy 

(zielononiebieski), czerwonofioletowy (magenta) i żółty, dopełniające trzy podstawowe 

barwy addytywne (turkusowa - czerwoną, magenta - zieloną, żółta - niebieską), dodawane 

ciemnieją w kierunku czerni. Niedoskonałości pigmentów powodują, że w tym modelu 

konieczne jest stosowanie dodatkowego czarnego pigmentu dla pogłębienia barw, co wynika 

z wielkości cząstki czarnego pigmentu i wpływu jego struktury na odbicie minimalnych ilości 

fal świetlnych. Dla osiągnięcia większej wierności do modeli subtraktywnych (SWOP – 

używany w USA, CMYK) dodaje się różne dodatkowe kolory. 

 

Standardy opisu kolorów 

 

Chronologicznie współczesne standardy opisu kolorów wywodzą się z poniższych 

modeli kolorów: 

1. Koło kolorów Newtona. 

2. Modele Maxwella, Ostwalda i Munsela powstałe w wyniku naukowych doświadczeń 

optycznych (dwa pierwsze) i genialnej intuicji kolorystycznej malarza (ostatni). 

  



Współczesne matematyczne modele zostały opracowane w oparciu o pierwszy ustalony 

doświadczalnie model w 1931 roku przez Commision Internationale L’Eclairage 

i jest określany skrótem CIE XYZ. 

Jego rozwojowe i zmodyfikowane wersje różniące się nieznacznie granicznymi 

obszarami przestrzeni tych barw można spotkać pod nazwami: CIE LUV, CIE LCH, CIE 

LAB [1964 CIE (U*,V*,W*) potem CIE LAB]. 

Modele CIE opisują całą przestrzeń kolorów odbieranych przez oko ludzkie i są dużo 

większe od modeli pozwalających na wizualizację barw. Są odniesieniem do modeli 

zawartych w tej przestrzeni, pozwalają na właściwe przekształcenia miedzy modelami 

wizualizacyjnymi. 

Modele addytywne (HSB, HLS, HSI – oparte na kole barw i wzbogacone w osiągnięcia 

z modeli CIE) i RGB, (RGB, sRGB, CIE RGB – wyprowadzone z modelu percepcyjnego, 

modyfikowane specjalnymi technikami i wzbogacone o dane z modelu CIE) mają 

zastosowanie w wielu urządzeniach wyświetlających obrazy – najpopularniejszy staje się 

sRGB (rozszerzony RGB).17

Modele subtraktywne (CMY(K), SWOP (Specifications for Web Offset Publications)) 

mają zastosowanie w drukarstwie. 

 

Standard CMYK i SWOP (drukarskie) 

 

Jest to model opisu kolorów możliwych do wydrukowania zestawem trzech farb 

kolorowych (turkusowy, czerwono-fioletowy, żółto-cytrynowy) oraz czerni. Przestrzeń barw 

w tym standardzie stanowi w przybliżeniu 60% kolorów opisanych standardem RGB, 

ale część barw nie mieści się w RGB. Dodawanie dodatkowych kolorów wydruku 

(pochodnych, rozbielonych, przyciemnionych lub dopełnionych, specjalnych) pozwala 

na spore zmniejszenie różnicy w stosunku do przestrzeni RGB. Kolory specjalne 

to zdefiniowane zestawy różnych barwników i sposoby projektowania kolorów zestawiane 

w specjalnych katalogach. 

 

Standard RGB (elektroniczny standard dla Internetu) 

 

                                                           
17  Nowe techniki wywoływania kolorów na ekranach (np. zastosowanie techniki wywoływania kolorów 

podobnych do sposobu uzyskiwania barw na skrzydle motyla) już niedługo pozwolą na stworzenie modelu 
RGB równoważnego modelom CIE. 

  



W tym standardzie opisane są kolory możliwe do wyświetlenia na monitorze. 

Na ekranach kolory powstają ze świecenia trzech rodzajów ziaren (świecących na czerwono, 

zielono i niebiesko). Wszystkie inne barwy powstają z sumowania tych barw. Przestrzeń RGB 

stanowi w przybliżeniu połowę przestrzeni barw widzianych przez człowieka (np. biel 

wyświetlana na ekranie nie jest bielą idealną, a skala temperatur barwowych bieli jest dużo 

mniejsza niż w naturze). 

 

Standard HSB (wykorzystujący technikę koła barw) 

 

Model ten opisuje kolory za pomocą trzech współzależnych parametrów: barwy, 

nasycenia, jasności i jest dosyć bliski percepcji przeciętnego oka i mózgu ludzkiego. 

Składowa - barwa (hue) określa rodzaj pigmentu, składowa - nasycenie (saturation) oznacza 

jego kondensację, a jasność (brightness) mówi nam o ilości światła w kolorze. 

 

Standard LAB, CIE LAB (niezależne od urządzenia) 

 

Barwy i ich pomiary są względne, dlatego niezbędny bywa czysto matematyczny model 

LAB [Problemy związane z opisem czy pomiarem barwy doprowadziły do stworzenia 

organizacji International Color Consortium (ICC) w celu stworzenia niezależnej przestrzeni 

barw (Profile Connection Space - PCS) umożliwiającej przenoszenie kolorów pomiędzy 

różnymi urządzeniami. Organizacja ICC wybrała jako PCS dwie przestrzenie stworzone 

przez Comission Internationale de l'Eclairage: CIE oraz CIELAB. Przestrzeń barwna CIE jest 

przyjęta jako standard. Barwę w tej przestrzeni w jednoznaczny sposób opisuje się 

współrzędnymi X, Y, Z, przy czym współrzędne X, Z to współrzędne chromatyczności, a Y 

jasności. Przestrzeń barwna CIELAB została znormalizowana w 1976 r. CIELAB stanowi 

matematyczną transformację przestrzeni CIE (połączenie CIE ze standardem LAB). 

Transformację tę wprowadzono jako wynik badań nad spostrzeganiem przez oko ludzkie 

różnicy między barwami. W przestrzeni CIELAB barwy znajdujące się w jednakowej 

odległości od siebie spostrzegane są jako jednakowo różniące się od siebie. Ponieważ oko 

ludzkie zależnie od koloru wykazuje różną czułość na różnice występujące w obrębie danego 

koloru, dlatego przestrzeń CIE należało zmodyfikować tak, aby można było dostosować ją 

do widzenia i oceny barwy przez człowieka. Piksel w trybie LAB jest opisany położeniem 

w trójwymiarowej przestrzeni barw opisanej przez trzy kanały stanowiące wymiary tejże. 

Każdy z kanałów zawiera po 8 bitów danych dla piksela, co razem daje 24 bity. 

  



L to składowa jasności od 0 do 100; A to skala od zielonego do czerwonego (wartości 

z zakresu od –120 do +120); B to skala od błękitu do żółci (o takiej samej rozpiętości jak A). 

Przestrzeń kolorów LAB zawiera w sobie zarówno przestrzeń CMYK (SWOP), jak i RGB. 

 

Głębokość cyfrowego opisu barw, rozdzielczość obrazów 

 

Wysokiej jakości skanery oferują 30- lub 36-bitową głębię próbkowania (co daje 

od miliarda do 68 miliardów kolorów). Przy 24-bitowym kolorze RGB (po 8 bitów na każdą 

składową) nasycenie każdej składowej przybiera wartości od 0 do 255. Przy 30-bitowym 

kolorze RGB otrzymujemy po 10 bitów na składową, co daje nasycenie od 0 do 1.023. Przy 

36-bitowym kolorze uzyskujemy po 12 bitów na każdy kanał, a skala odwzorowania tonów 

zwiększa się do 4.096 poziomów. 16 bitów na kanał pozwala odwzorować ponad 65 tysięcy 

poziomów szarości. Archiwalne kopie cyfrowe materiałów archiwalnych powinny mieć 

minimum po 12 bitów na każdą składową koloru. W przypadku trybu LAB18 (Frey; Reilly, 

1999, s. 30) zwiększenie wektora L (Y w CIE i CIELAB) np. do 1000 mogłoby spełnić 

wszystkie oczekiwania w tym zakresie. 

Rozdzielczość obrazów opisywana jest przez określone poniżej parametry: 

1. DPI - [dots per inch]: określa ilość kropek na cal wydruku. 

2. PPI - [pixels per inch]: określa ilość elementarnych jednostek obrazu i/lub ilość 

informacji, którą urządzenie może przedstawić. 

3. LPI - [line per inch]: określa gęstość linii rastra półtonowego na kliszy do 

wydruku i/lub możliwość urządzenia drukującego. 

4. SPI - [samples per inch]: określa to, co urządzenie skanujące odczytuje lub 

reprodukuje. 

Konkretny obraz bitmapowy składa się z określonej liczby pikseli i ich ilość w układzie 

współrzędnych dwuwymiarowych warunkuje możliwości jego wizualizacji na monitorze, 

ekranie czy wydruku. Wartość 300 DPI jest odpowiednia do wywołania pełnego wrażenia 

wizualnego dla wydruków oglądanych przez osobę dorosłą trzymająca go przed sobą (ostrość 

wzroku dziecka jest wyższa). Wydruki oglądane z większych odległości mogą mieć mniejszą 

rozdzielczość (wielkie plakaty reklamowe 80-150 DPI, zależnie od wielkości o odległości 

od obserwatora). Odwzorowanie szczegółów jest problemem technicznym. 

                                                           
18  F.S. Frey, J.M. Reilly, op.cit. s. 30 

  



Rozdzielczość kolorów zależy od przyjętego sposobu opisu poszczególnych pikseli 

w danym modelu barw. Niektóre możliwe rozdzielczości kolorów przedstawiłem 

na poniższych przykładach utworzonych w modelu RGB: 

RGB 24 bitowy = 8 + 8 + 8 

RGBA 32 bitowy = 8 + 8 + 8 + 8 (kanał Alfa - opis przezroczystości)19

RGB 36 bitowy = 12 + 12 + 12 

RGBA 48 bitowy = 12 + 12 + 12 + 12 (kanał Alfa) 

RGB 42 bitowy = 14 + 14 + 14 

RGB 48 bitowy = 16 + 16 + 16 

RGBA 64 bitowy = 16 + 16 + 16 + 16 (kanał Alfa) 

RGB 24 bitowy = 8 + 8 + 8 

RGB 24 bitowy = 8 + 8 + 8 

RGB 24 bitowy = 16.777.216 kolorów 

RGB 48 bitowy = 281.475.042.246.656 kolorów (ponad 281 bilionów) 

przy 65.536 poziomach luminacji. 

RGB 112 bitowy = 32 + 32 + 32 +16 (kanał alfa). 

Możliwości skanerów są w tej chwili tak duże, że zarejestrowanie obrazu 

o rozdzielczości optycznej 14.000 PPI nie jest problemem. Lecz jeśli czysto hipotetycznie 

znajdziemy w zbiorze archiwalnym wielkoformatowy negatyw o wymiarach 300x300 mm 

i jego odbitkę wykonaną metodą stykową, to problem odwzorowania cyfrowego, obróbki 

i zapisania takiego pliku objawi natychmiast słabości techniczne obecnego etapu 

informatyzacji naszej analogowej przestrzeni. 

Wyobraźmy sobie mniejszą archiwalną fotografię czarno-białą o wysokiej jakości 

wykonania o wymiarach 9x13 cm. Zbadana rozdzielczość fotograficzna może wynosić 6.000 

DPI/EC = 12.000 PPI (według przyjętych wcześniej założeń). Wykonujemy skanowanie z 16-

bitową głębią szarości. Otrzymujemy plik o rozdzielczości cyfrowej 156.000x108.000 = 

17.748.000.000 pikseli ≈ 17 GB. Taka sama fotografia kolorowa zajęłaby 49 GB pamięci 

(17,7 milionów pikseli razy trzy bajty pamięci danych o kolorach). Na jakim komputerze 

przechować np. 150.000 podobnych fotografii? 

Hipotetyczny format archiwalnego cyfrowego opisu obrazów spełniający prawie 

wszystkie kryteria pełnego odwzorowania mógłby być 70-bitowym kolorem (3 składowe 

koloru, 20- bitowa skala szarości oraz dodatkowo 10-bitowy kanał zawierający np. informacje 

                                                           
19  Kanał Alfa to dodatkowa warstwa, na której zapisywane są  informacje o kolorach, np. stopień 

przezroczystości określonego koloru, stopień jego nasycenia, informacje o odcieniach szarości. 

  



o przezroczystościach kolorów, dane kolorymetryczne itp.). W przypadku większych 

pojemności pamięci możliwy jest format 112 bitowy (32 bitowe skale składowych koloru, 16-

 bitowy kanał alfa). Na razie mało prawdopodobne wydają się formaty, opisujące oprócz 

powyższych cech obiektu, dodatkowe parametry: w świetle ultrafioletowym (kanał beta), 

w świetle prześwietlonym (gama), spolaryzowanym (delta), z kanałem holograficznym 

opisującym kierunek rozchodzenia się fal elektromagnetycznych itp. 

Większość materiałów np. archiwalnych może być przekształcana w pliki cyfrowe 

według obecnych standardów (pliki nieskompresowane, o rozdzielczości co najmniej 600 

PPI, w 8-bitowej głębi szarości, zapisane w formacie TIFF). Nie mogą one zastąpić 

oryginałów, bo przy takim opisie tracimy sporą ilość informacji. Istnieje znaczna liczba 

dokumentów, których pełne informacyjne odwzorowanie cyfrowe nie jest dzisiaj możliwe (są 

znacznie powyżej zakresu 1200 PPI i 12-bitowej skali szarości). W przyszłości pojemność 

pamięci elektronicznych, możliwości dobrych programów osiągną na pewno odpowiedni 

poziom. Zawsze jednak przygotowanie archiwalnej kopii elektronicznej będzie wymagało 

bardzo specjalistycznej obsługi, bez niej nie jest możliwe zastąpienie niszczonych przez czas 

oryginałów. Technika cyfrowa na razie nie we wszystkich przypadkach pozwala na pełne 

odwzorowanie danych. Lecz już teraz przeniesienie danych na nowy materiał fotograficzny 

może być sposobem renowacji oryginału, a przy odpowiednim zastosowaniu kilkunastu 

algorytmów odzyskiwania osłabionych z czasem cech fizycznych obrazu możemy odzyskać 

prawie utracone obrazy. Dyskretne obrazy możemy też przechowywać w formie cyfrowej 

zajmującej niewielkie przestrzenie w strukturach materialnych. Jednak by cieszyć się ich 

trwałością trzeba dbać o przestrzeganie wszystkich warunków trwałego zachowania kodów 

cyfrowych. 

 

Warunki przetrwania i ewolucji informacji cyfrowej 

 

Coraz większe znaczenie w kulturze, i w węższym znaczeniu, w kulturze cyfrowej, 

będą mieć poniżej naszkicowane warunki funkcjonowania informacji cyfrowej. 

Lepiej, gdy informacja cyfrowa stale uczestniczy w obrocie informacją. Nieużywana 

w komunikacji, powinna być przechowywana w sposób zapewniający zachowanie 

integralnych pakietów cyfrowych bez najmniejszych ubytków. Sprostanie temu wymaga 

spełnienia konkretnych warunków. Warunki przetrwania informacji cyfrowej zamykają się 

w 6 punktach: 

1. Wytwarzanie wielu kopii tego samego kodu. 

  



2. Rozproszenie w przestrzeni realnej kopii danego kodu. 

3. Rearchiwizacja kopii konkretnego kodu przez przepisywanie go na nowy nośnik 

materialny w połowie przewidywanego czasu jego trwałości. W pamięci holograficznej 

będzie wykonywana automatyczna procedura rearchiwizacji, co 2-3 lata. 

4. Zachowywanie kopii przedmodyfikacyjnej danego kodu dyskretnego.20

5. Standaryzacja formatów kodów dyskretnych. 

6. Przechowywanie algorytmów obsługi wszystkich ważnych formatów. 

6a. Translacja formatów starszych na nowe bez utraty informacji. 

6b. Tworzenie uniwersalnych algorytmów obsługi plików pozwalających na obsługę 

nawet najstarszych formatów. 

6c. Wytwarzanie programów umożliwiających emulowanie21 najstarszych programów 

lub sprzętu pozwalającego na działanie najstarszych wersji oprogramowania. 
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20  Kody cyfrowe są nazywane często w środowisku informatyków kodami dyskretnymi. 
21  Emulowanie to imitowanie sposobu działania innego komputera, programu komputerowego lub podłączonego 

do komputera urządzenia. 
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Nośniki pamięci i ich rola w digitalizacji 
 
 
 Komputer, Internet, binaryzacja to cechy dystynktywne naszej współczesności i wy-
znacznik rozwojowy dnia jutrzejszego. Takie stwierdzenia zaczynają brzmieć banalnie i 
stają się w pewnym sensie zawołaniem retorycznym wszelkiego rodzaju „wizjonerów” 
przyszłości. Rewolucja internetowa została już precyzyjnie wyznaczona przez Vintona 
Cerefa i Roberta Kahna (1974) na podstawie uprzednio powstałej sieci quasi internetowej 
ARPANET. Równolegle i działając niejako niezależnie, Steve Jobs i Steve Woźniak 
skonstruowali pierwszy komputer osobisty Apple. Woźniak i Jobs byli niezaprzeczalnymi 
twórcami rewolucji komputerowej jeszcze z dwóch innych względów. Bazując na pro-
stym prawie prymatu przekazu ikonicznego nad słowem pisanym wprowadzili ikony do 
komputera. Ikony wyparły hermetyczny DOS i uczyniły MAC OS i jego mutacje, a potem 
kolejne wersje Windows, dostępnymi i zrozumiałymi dla milionów.  
 Twórcy „jabłuszka” byli jednocześnie propagatorami nowego marketingowego sloga-
nu, że oto nabywając Apple kupujemy sobie wolność! Wolność w ujęciu jak najbardziej 
demokratycznym i totalnym za małe pieniądze. Kup nasze „jabłko” a kupisz sobie wol-
ność! I rzeczywiście. Mały, estetyczny Apple (a potem także PC), ikoniczny program ope-
racyjny, wspomagane trafnym hasłem marketingowym były przyczyną rewolucji kompu-
terowej. Rewolucją, która stała się narzędziową trampoliną Internetu. 
  

Stany Zjednoczone od początku swego istnienia były niekwestionowanym liderem po-
stępu i wolnej, niczym nieskrępowanej myśli twórczej w świecie. Na przykładzie tego 
kraju możemy zrozumieć od dawna występujące zjawisko prymatu ekonomiki nad polity-
ką. W sposób naturalny, stymulowanymi prawami rynku i ekonomiki dokonywała się tam 
komputeryzacja, internetyzacja, a dynamika życia wywoływały w obywatelu przeświad-
czenie, że niemożliwe jest funkcjonowanie w digitalnym świecie bez osobistego kompute-
rowego zaplecza, wiedzy i permanentnego samokształcenia 
 Rewolucja komputerowa i internetowa dokonała się umysłami ludzi młodych, była 
skierowana do ludzi młodych i dowodzona jest przez ludzi młodych, bo też cała cyfrowa 
era została dla nich wykreowana. Rewolucja ery cyfrowej była pewnego rodzaju gwałtem 
dokonanym na pokoleniu ludzi starszej generacji. Zadawano sobie pytanie, czy komputer 
uczyni nas szczęśliwymi? Czy przez to będzie mniej niesprawiedliwości i wojen? Czy 
nieustająca presja umysłowa wywierana na człowieka i zmuszająca go do permanentnego 
poznawania tego, co trudne i czasochłonne jest wykładnikiem postępu czy tylko rozwoju? 
Ale frustracja i obiektywnie słuszne zapytania „wiekowych outsiderów” nie posiadały 
wystarczająco silnej wartości rynkowej i nie przekładały się na wymierny zysk. Ich opor-
tunizm i moce dyspozycyjne wynikające z piastowanych stanowisk zostały przełamane 
przez prawa rynku, potęgę pieniądza i marketingową stymulację. Tak więc przez wszyst-
kie te czynniki, które w naszym kraju nie mają wystarczająco silnego przebicia i mocy de-
cydowania, aby uczestniczyć w rozwoju społeczności cyfrowych na równych prawach1. 

                                                 
1 Polecam tutaj mało docenianą, dość pesymistyczną projekcję tego problemu autorstwa Janusza Tazbira: W 
pogoni za Europą. Warszawa 1998. 

  



Pojęcie cyfrowości, digitalizacji, (często występuje też termin, binarność)2 nierozłącznie 
jest związane z zastosowanie kodu binarnego, zerojedynkowego, co intuicyjnie zasugero-
wał już wielki George Boole (1815-18640) w XIX wieku3. 

 Pozornie prosty kod 0 - 1 i algebra Boole’a stały się wyznacznikami i podstawą ery 
komputera. Sam proces realizacji digitalizacji kultury jest rozłożony w czasie i stale się 
dokonuje, ale tak naprawdę trudno ustalić jego generalną strategię rozwojową. Wytwo-
rzyła się dziwna sytuacja, w której podmioty bezpośrednio zainteresowane mają świado-
mość i zdają sobie sprawę z wagi problemu, ale nie są w stanie nim centralnie sterować, a 
przynajmniej go logicznie ukierunkować. Przekonywająco informuje o tym David Pear-
son w swoim programowym artykule o strategii digitalizacji na świecie4. Mamy tutaj do 
czynienia z wielością barier formalnych i obiektywnych. Uogólniając, barierami stającymi 
na drodze powszechnej digitalizacji są:  

1. Bariera technologiczna (Np. skanery bezdotykowe, profesjonalne aparaty cyfrowe, które 
są drogie i mało rozpowszechnione). 

2. Bariera konkurencji marketingowej (Np. istnieje zbyt duża liczba równoległych jako-
ściowo cyfrowych nośników informacji). 

3. Bariera nadmiernego upolitycznienia ekonomii w wielu krajach i regionach, co przekła-
da się na brak zrozumienia prawdziwej wagi i znaczenia digitalizacji dla przyszłości kraju 
przez decydentów politycznych. 

4. Bariera prawa autorskiego jego ograniczeń i internetową wykładnią egzekwowania zja-
wiska zwanego dziełem autorskim5. 

5. Przejęcia większych projektów cyfrowych przez firmy komercyjne, gdzie zysk nie zaw-
sze przekłada się na rzeczywiste potrzeby kulturowe odbiorcy. 
 Oczywiście takich barier można wskazać więcej, ale wszystkie one wynikają w wielu 
krajach bezpośrednio lub pośrednio z prymatu polityki nad ekonomią, bezpardonowej 
walki pomiędzy poszczególnymi korporacjami, jak i silnych barier psychicznych wśród 
podmiotów zainteresowanych. 
 Zagadnienie digitalizacji możemy łatwo uprościć i skondensować do zjawiska niemal-
że implozji – cyfrowo można przekazać odbiorcy tylko to, co uprzednio zostało zapisane w 
sposób cyfrowy. I w tym krótkim stwierdzeniu zawiera się istota sprawy6. 
  
 Analogowe pliki muzyczne już dość dawno zostały digitalnie przekształcone – cyfro-
wo zapisano niemalże wszystko, co zostało nagrane. Na zasadzie Open Access digitalizuje 
się jeszcze liniowe zapisy wczesnej ery dźwiękowej7. Ponieważ wszelkie działania na po-
lu digitalizacji dźwięku przekładały się na szybką i wymierną zależność rynkową, odno-
tować tutaj możemy zjawisko wtórnej digitalizacji, ale w formie zremasterowanej (oczy-
wiście dotyczy to dwóch pierwszych etapów przygotowania dźwięku: Analogowego na-
grania, Analogowego zmiksowania – AA) 8. Podobną ścieżką rozwija się problem binary-
zacji obrazu dynamicznego, zwłaszcza filmów. 

                                                 
2 Termin digitalizacja przyjmował się z oporami w języku polskim jako ekwiwalent dyskretyzacji, binaryzacji, 
kwantyzacji czy nawet ucyfrowienia. 
3 O George Boole (1815-1864). Tryb dostępu: www.kerryr.net/pioneers/boole.htm 
4 D. Pearson: Digitalizacja – czy istnieje jakaś strategia? EBIB, tryb dostępu: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/pearson.php 
5 Barierze „własności autorskiej”, absolutnie zagrażającej wolnej kulturze poświęcił swoją niepokojącą książkę 
L. Lessing, Wolna kultura. Warszawa 2005. Tekst dostępny jest też w Internecie: http://www.futrega.org/wk/ 
6 Obszerniej o problemach digitalizacji w serii ostatnich artykułów EBIB. Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2006/74/warto.php 
7 Np. inicjatywa Library of Congres swobodnego dostępu do dziedzictwa muzycznego z lat 1850-1920. 
8 Termin zremasterowany funkcjonuje juz w słownictwie polskim i oznacza konwersję wszystkich etapów po-
średnich analogowych w tworzeniu produktu finalnego – CD; DVD. 

  



 
Problem opracowania cyfrowego zasobów wybranych bibliotek, a także archiwalnych 

i muzealnych jest w tym momencie pierwszoplanowy. Kto chce zaistnieć w kulturze 
współczesnego świata, ten powinien bezzwłocznie i planowo przystąpić do digitalizacji 
swoich zasobów kulturowych. Trzeba zaznaczyć i podkreślić w tym miejscu, że ochrona, 
digitalizacja i prezentowanie dziedzictwa narodowego stało się obowiązujące w świetle 
zaleceń i międzynarodowych standardów. „Karta ochrony dziedzictwa cyfrowego” usta-
lona przez UNESCO nakłada na państwa moralny obowiązek rozumnego wyeksponowa-
nia kulturowych osiągnięć i cyfrowego zabezpieczenia dziedzictwa narodowego9. Ogrom-
na większość rozwiniętych społeczności świata bardzo poważnie potraktowała niniejsze 
zalecenia i realizuje je z ogromnym zaangażowaniem środków i ludzi. Jak istotny jest to 
problem niech świadczy fakt, że nawet tak konserwatywna instytucja jak Watykan zajął 
się digitalizacją swoich bezcennych zbiorów i to z wymiernym efektem. Biblioteka Waty-
kańska, Pontyfikalny Uniwersytet Katolicki w Rio de Janeiro oraz korporacja IBM poin-
formowały o powstaniu projektu systemu, który ma zapewnić elektroniczny dostęp do 
wybranych zasobów Biblioteki Watykańskiej. W realizacji tego projektu mają być wyko-
rzystane najnowsze osiągnięcia w cyfrowym magazynowaniu i kompresji danych, prze-
twarzaniu obrazów oraz telekomunikacji10. 
  
 Jak pod tym względem prezentuje się Polska, kraj posiadający cenne i unikatowe za-
soby dziedzictwa kulturowego? Kraj, który po kontrowersyjnych decyzjach podjętych po 
roku 1989 o likwidacji struktur SINTO pozbawiony jest jednolitego ośrodka dyspozycyj-
nego, sterującego rozwojem nauki i kultury11. Z różnych, nie zawsze od niej zależnych 
względów funkcji leadera nie spełnia Biblioteka Narodowa. Wysiłki w zakresie digitaliza-
cji podejmowane z różnym natężeniem są udziałem ośrodków dysponujących ograniczo-
nym potencjałem personalnym i finansowym. W minimalnym stopniu pomaga w rozwią-
zaniu tego palącego problemu kapitał prywatny. Takie nieskoordynowane i niespójne wy-
siłki różnych podmiotów zajmujących się digitalizacją są dodatkowo osłabiane poprzez 
czynniki nie zawsze zgodne z duchem nauki i troski o dobro narodowe. Spektakularnym 
tego przykładem może być zagadnienie binaryzacji Bibliografii Karola Estreichera.  
 
 Według moich wiadomości bibliografia Estreichera została już zdigitalizowana przez 
Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową, ale zaistniał problem jej prezentacji na platformie on-
line. Z przyczyn od Biblioteki Wielkopolskiej niezależnych, zastrzeżenie co do takiej pre-
zentacji zgłosił Zakład Bibliografii Polskiej im. Estreichera w Krakowie12. Przytoczmy 
motywację takiego postępowania: „EBBE jest obliczonym na kilka lat projektem realizo-
wanym w Zakładzie Bibliografii Polskiej im. Karola Estreichera przy Uniwersytecie Ja-
giellońskim, który dysponuje wyłącznie prawami do jej opracowania. Baza obecnie znaj-
duje się w stadium realizacji, ale już w tej chwili możliwe jest korzystanie z niej: praktycz-
nie z miesiąca na miesiąc w coraz szerszym (pełniejszym) zakresie. W przyszłości będzie 
się ona składała z dwóch podzespołów, zgodnie z dwoma podstawowymi seriami Biblio-
grafii Polskiej: staropolską i dziewiętnastowieczną”.  

                                                 
9 Mowa jest tutaj o zaleceniach UNESCO, opracowanych przez National Library of Australia i wydanych ra-
mach projektu DELOS: Ochrona dziedzictwa cyfrowego. Zalecenia. UNESCO 2003 
10 Tryb dostępu: http://www.vatican.va/library_archives/vat_library/ 
11 Obszerniej o tych problemach R. Paś: http://www.forumakad.pl/archiwum/2002/07-08/ARTYKULY/31-on-
cenne_informacje.htm 
12 Tryb dostępu: http://www.uj.edu.pl/estreicher/ 
 

  



Blokowanie już gotowego, zdigitalizowanego dokonania Wielkopolskiej Biblioteki 
Cyfrowej w imię przyszłościowego, trudnego do wykonania projektu ZBP jest brzemien-
ną w skutkach decyzją. Zbudowanie zmodyfikowanej i rozbudowanej bazy danych opartej 
na Bibliografii w niczym nie przeszkadzałoby umieszczeniu już dziś w Internecie zdigita-
lizowanej wersji Bibliografii wykonanej w WBC. Dla dobra nauki polskiej należy zamie-
ścić Estreichera w Internecie, zwłaszcza, że projekt jest wykonany i gotowy do opubliko-
wania. Jeżeli do tego nie dojdzie, to jestem pewny, że w imię partykularnych interesów 
lokalnych to wielkie dzieło nieprędko znajdzie swoje miejsce na platformie internetowej. 
Straci nauka i kultura, i to nie po raz pierwszy 
  
 Dotychczas problem digitalizacji w piśmiennictwie polskim omawiany był z poziomu 
instytucjonalnego, czyli z punktu widzenia organów, które tym procesem zarządzają. Jak 
słusznie zauważyła B. Michalska-Bednarek w naszym kraju niezmiernie ubogo prezentuje 
się problem badań nad preferencjami potencjalnych użytkowników zdigitalizowanych za-
sobów13. Niezbyt klarownie przedstawia się również problem wymiany poglądów i do-
świadczeń nad sukcesami lub porażkami digitalizacji, i to niekoniecznie na platformie ofi-
cjalnej. Niechęć do współpracy i konfidencjonalność pozytywnych rozwiązań dodatkowo 
spowalnia i często dubluje sam proces w wymiarze krajowym14. Tymczasem digitalizacja 
realizuje się także na poziomie podstawowym, na poziomie pojedynczego konsumenta 
poprzez jego bezpośrednie uczestnictwo w korzystaniu z cyfrowych zasobów. Pierwsze i 
drugie pokolenie cyfrowe z zapałem i znawstwem uczestniczy i kreuje digitalną przy-
szłość, przy czym jego uczestnictwo przejawia się w przeróżnej aktywności i z pomocą 
różnych narzędzi. Problem „Wolnego Internetu” i powszechnej aktywności typu p2p jest 
tego najwymowniejszym przykładem 15. Digitalizacja z poziomu typowego przedstawi-
ciela społeczeństwa sieciowego to: skompresowane cyfrowe pliki muzyczne na poziomie 
iPoda, formaty wideo DivX, telefony komórkowe i cyfrowe aparaty fotograficzne, 
zwłaszcza typu point & shoot. Konflikt pokoleniowy pomiędzy kolejnymi rocznikami sie-
ciowymi a ostatnią generacją Biblii Gutenberga uwidacznia się też na platformie cyfrowej 
aktywności obu stron. To, co dla młodego pokolenia stało się rytmem dnia powszedniego 
i jest wykładnikiem wysokiego poziomu „zaawansowanego społeczeństwa cyfrowego” 
dla starszego pokolenia staje się barierą informacyjną a przynajmniej zespołem umiejęt-
ności praktycznych trudnych do opanowania i stosowania. Przy stanowieniu strategii roz-
wojowej i praktycznej binaryzacji aspekt pokoleniowej niewspółliniowości niestety często 
umyka uwadze decydentów ze świata bibliotek, muzeów i archiwów. Obwarowani sto-
sownym zapleczem zakazów i rozporządzeń nie zawsze chcą zaakceptować odmienność 
kulturową młodego pokolenia, podważając tym samym jeden z filarów digitalizacji, jakim 
jest zasada Open Access. Kultura Google powinna stać się wyznacznikiem budowania in-
formacyjnych systemów bibliotecznych, bo tylko takie systemy zyskałyby powszechną 
akceptacje i zrozumienie młodego pokolenia sieciowego16. Szczególnie „znienawidzonym 
medium” stał się aparat cyfrowy – urządzenie, które jest jednocześnie: skanerem, magne-
tofonem, kamerą wideo, aparatem fotograficznym, a w przyszłości także telefonem ko-
mórkowym. Szczególnie ważnym zagadnieniem, które cyfrowość postawiła przed jej 

                                                 
13 B. Bednarek- Michalska: Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa a standardy. Tryb dostępu: 
http://www.ebib.info/2000/74/michalska.php 
14 Ostra krytyka założeń i realizacji platformy Polskiej Biblioteki Internetowej przez J. Franke jest jak najbar-
dziej usprawiedliwiona. Patrz J. Franke: Warianty rozwoju kolekcji cyfrowych. W: Bibliologia, biblioteki, biblio-
tekarze. Pod red. D. Grygrowskiego, E. Zybert. Warszawa 2005 s. 73-89. 
15 Wystarczy tu przytoczyć dzieła wybitne autorstwa M. Castellsa: Galaktyka Internetu. Poznań 2003 czy psy-
chologiczne studium Internetu, Patrici Wallace: Psychologia Internetu. Poznań 2001. 
16 Dobrym przykładem funkcjonowania cywilizacji Google jest najnowsza ksiązka Johna Battelle: Szukaj. Jak 
Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucje. Warszawa 2006. 

  



animatorami są nośniki informacji. Nie będziemy w tym momencie zajmować się waż-
nym problemem archiwizacji zdigitalizowanych zasobów przyjmujących zróżnicowaną 
postać profesjonalnych macierzy dyskowych, serwerów czy rozbudowanych modułów 
dyskowych. Zgodnie z założeniem zajmiemy się użytkowymi nośnikami informacji, które 
funkcjonują w popularnych gadżetach multimedialnych, a zwłaszcza kartami pamięci do 
aparatów cyfrowych.  
 
 Na rynku istniała i dalej egzystuje niezmiernie duża liczba nośników informacji, przy 
czym różnią się one między sobą rozmiarem, funkcją jak i technologią wytworzenia. Do 
czasów zaistnienia aparatów cyfrowych najbardziej udaną formą nośnika była płyta CD a 
później DVD – ta ostatnia o kilkakrotnie większej pojemności17. Wspomagały je DV, 
DVM kasety, MiniDisc, ale bardziej w obszarze kamer filmowych. Rolę popularnej do 
niedawna dyskietki i Zipa przejęły popularne USB PenDrive o pamięci Flash. Najpopu-
larniejszym nośnikiem w tym momencie była płytka CD, ale prawidłową jej eksploatację 
ograniczały wymogi „wypalarek” CD - DVD jak i sam fizyczny kształt płyty.  
 I w tym momencie na rynek zaczęły wchodzić aparaty cyfrowe i potem stopniowo 
przeróżne gadżety multimedialne, nierozerwalnie związane z samymi aparatami. Aparaty 
także z racji swych rozmiarów wymagały innych, fizycznie małych nośników, których na 
rynku nie było. Ich wyprodukowanie wymagało też zastosowania nowej technologii. Kor-
poracje takie jak: Sony, Olympus, Fuji, SanDisc, Lexar czy Kingston, a obecnie Hoodman, 
Hitachi, Seagate czy Delkin Devices rozpoczęły zaciętą rywalizację w produkcji pamięci  
do nowych mediów. W wyniku tej rywalizacji nieomal równolegle pojawiło się na rynku 
kilka typów kart pamięci, identycznych w funkcji, ale różnych w kształcie. Ponieważ z ra-
cji ich promocji firmy uzyskiwały patenty, a co za tym idzie gwarancję zysków i prawo 
wyłączności, niezależnie od logicznych racji ich współistnienia, a stan zamieszania i kon-
sternacji na rynku trwa po dziś dzień18. 
 Najwcześniej na rynku pojawiła się karta typu: Compact Flash, której technologia wy-
twarzania, rozmiar jak i funkcjonalność były dużym zaskoczeniem dla użytkownika. Bar-
dzo szybko pojemność CF zbliżyła się do 1GB, a jej odpowiednikiem stały się Microdrive  

                                                 
17 W związku z nadchodzącą erą blue laser nośniki DVD, zwłaszcza przy archiwizacji danych zyskają defini-
tywnie na znaczeniu. 
18 Dokładny i zaktualizowany, przegląd nośników z ich krótką charakterystyką, wraz z wykazem cen, klarownie 
prezentuje się na platformie B&H. Tryb dostępu: www.bhphotovideo.com 

  



 
 
 
nieco wolniejsze w zapisie i transferze danych, ale tańsze (obecnie pojemność ich waha 
się od 4-6 GB przy dość umiarkowanej cenie). W ciągu niecałych dwóch lat pojemność 
kart Compact Flash kilkakrotnie się zwiększyła, aby obecnie dojść do 4-8 GB. Rekordzi-
stą jest tutaj niewątpliwie firma Sandisc z jej 16 GB kartą niestety w niestety przewyższa-
jąca cenowo koszt dwóch wysokiej klasy tradycyjnych dysków twardych. W produkcji 
tych dochodowych gadżetów przodują zwłaszcza firmy Fuji, SanDisc, Lexar i Kingston. 
Wydawało się, że przeszkodą w dalszym rozwoju CF stanie się jej wielkość. Na rynku po-
jawiały się nowe generacje małych aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych, odtwa-
rzaczy MP3, dla których potrzebne były mniejsze i szybsze karty pamięci. Ale wejście na 
market nowych, ekspansywnych marek jak Hoodman i Delfin Device oraz znaczące 
zwiększenie się pojemności tych kart (do 16 GB), przy coraz szybszym transferze danych, 
ugruntowały ich pozycję.  
 
 Niewątpliwie karty typu CompactFlash oferując pojemność małego dysku twardego, 
stały się poszukiwanym produktem wykorzystywanym w profesjonalnych lustrzankach 
firm Nikon, Canon czy Pentax. Dla aparatów typu point & shoot i advance jej gabaryty 

  



stanowczo były nieodpowiednie, potrzebowano znacznie mniejszych fizycznie nośników 
informacji i szybko się one pojawiły na rynku19. 

 
Nieomal równocześnie Olympus i Fuji działając wspólnie „weszły na rynek” z kartą 

xD (karta SmartMedia nie odegrała większej roli w fotografice cyfrowej), Panasonic z SD 
a Sony z kartą Memory Stick. Każda z tych firm promuje swoiste rozwiązania techniczne, 
choć wydaje się, że najbardziej trafioną kartą jest SD. A to nie tylko z racji swego gabary-
tu – jedna z najmniejszych z istniejących kart, ale także ze względu na fizyczną wytrzy-
małość, pojemności (do 4 GB) i szybki transfer danych na kartę przy małym zużyciu 
energii. Nadal utrzymuje się stała tendencja miniaturyzacji urządzeń elektronicznych. 
Problem fizycznej wielkości jest zagadnieniem znaczącym, bo chodzi o multifunkcjonal-
ność karty i możliwość zastosowania w innych cyfrowych gadżetach – zwłaszcza telefo-
nach komórkowych. W związku z tym wydawałoby się, że najmniejsza z istniejących kart 
xD stanie się dominującą, ale jak często w praktyce marketingowej bywa ta karta jest jak-
by spychana na margines i często pomijana w różnych czytnikach i interfejsach. Jej wersja 
M 2GB jest najszybszą w transferze informacji kartą wśród wszystkich innych, a popular-
ne fotograficzne mini laby Fujifilm Digital Pictures Center dokonują szybkiego i precy-
zyjnego transferu z kart xD na nośniki CD i wykonują odbitki różnych wielkości. Związa-
ne jest to z długoletnią tradycją firmy Fuji w produkcji wysokiej klasy papierów i błon fo-
tograficznych. 
  
 W ostatnim czasie niezwykle popularna stała się karta Secure Digital (SD). Pojawiły 
się też jej różne odmiany i mutacje takie jak: mini SD, Extreme III i Panasonic Super High 
Speed. Karta ta, zwłaszcza jej najlepsza realizacja, jest niezwykle szybka w zapisie i trans-
ferze danych, a jej odmiana mini jest stosowana także w telefonach komórkowych i gad-
żetach muzycznych. Karta firmy Hoodman PPO jest jak dotąd najszybszą w transferze i 
zapisie kartą pamięciową na rynku i mogącą transferować ponad 20 MB na sekundę przy 
minimalnym poborze energii z zasilania. Inne jej mutacje, np. SD mini lub SD Transflash,  
są jednocześnie pamięciami non-flash w telefonach komórkowych pełniącymi funkcje 
multimedialne dźwięku i obrazu. 

Odmiana SanDisc Extreme III zapewnia dodatkowo możliwość korzystania z karty w 
ekstremalnych niskich i wysokich temperaturach. Jest ona też stosowana w większości 
aparatów cyfrowych, laptopów i palmtopów. Karta SD z racji swojej uniwersalności, 
szybkości transferu danych i rozmiarów staje się powoli najbardziej rozpowszechnionym 
formatem. Nic więc dziwnego, że ta najczęściej kupowana karta stała się polem rywaliza-
cji wielu firm niefotograficznych i stawia przy wyborze parametrów i marki nie lada wy-
zwanie dla personelu doradczego. 
 

                                                 
19 Proces postępującej nanotechnologii popularnie, ale kompetentnie przedstawił Edwin Bendyk: Nanotechnolo-
gie.  Niezbędnik Inteligenta. „Polityka” 2005, nr 25 z 25 czerwca s. 18-21 

  



 
 
 

Firma Sony, jeden z potentatów elektroniki światowej i aparatów cyfrowych, wspólnie 
z niemiecką optyczną firmą Zeiss zadebiutowały kartą pamięciową Memory Stick obsłu-
gującą hybrydową kombinację Sony/Zeiss w aparatach fotograficznych. Karta ta dość du-
ża i droga miała chyba najdłuższą i najbardziej skomplikowaną drogę rozwojową. Drogę, 
która z jednej strony doskonale obrazuje jak szybko ewoluuje ten typ nośników, a z dru-
giej udowadnia, jak ich forma i pojemność zmienia się w miarę poszerzania się spektrum 
zastosowań. Sytuacja ta jest też przykładem, jak potęga i renoma marki może wpływać na 
promocję i zastosowanie jej produktu.  

  



  
 
 Memory Stick, której pojemność osiągnęła obecnie 4GB stanowi przykład niezwykle 

szerokiego zastosowania karty, zaś Sony zadbało o to, aby była kompatybilna z każdym 
elektronicznym produktem firmy – komputerem, telefonem komórkowym (udany mariaż 
z koncernem Ericson), odtwarzaczem MP3, kamerą wideo, palmtopem, konsolą PlaySta-
tion. Memory Stick stał się kartą prawdziwie multimedialną o szerokim spektrum zasto-
sowania, zwłaszcza w obrębie Produktów swojej firmy. I tak mamy na rynku starej gene-
racji Memory Stick (do 129 MB pojemności), Memory Stick Select (do 256 MB pojemno-
ści), Memory Stick Duo Pro, Magic Gate High Speed Pro (do 4 GB). Karty o etykiecie 
High Speed Pro o szybkości transferu (in 9MB i out 10 MB) na sekundę szczególnie 
przydatne są jako nośniki obrazu ruchowego, a więc sekwencji wideo. Na płaszczyźnie 
multimedialności rozpoczęło się już pewne funkcjonalne zróżnicowanie kart pamięcio-
wych firmy Sony. Karty typu Sandisc Pro Duo Gamming o wysokiej pojemności i opty-
malnym transferze danych ewoluują w kierunku obsługi konsoli gry PlayStation kosztem 
aparatu cyfrowego. Innym mankamentem tej firmy jest fakt, że karty pamięciowe starszej 
generacji nie są kompatybilne z nowa technologią Magic Gate. Serwis Sony wymaga po-
mocy fachowej pomocy personelu a trafny wybór produktu nastręcza wiele problemów. 
Fakt, że obecnie rynek oferuje ponad  16 rodzajów kart pamięciowych firmy Sony do sa-
mych tylko aparatów tej firmy, bez uwzględnienia substytutów świadczy o skali zjawiska. 
Jeżeli uwzględnimy, że i inne marki uczestniczą w sprzedaży kart Sony to ich liczbę  
można  z powodzeniem potroić. 

 

  



Karty pamięciowe do aparatów cyfrowych w wielu krajach stały się już niezwykle 
funkcjonalnym i poszukiwanym nośnikiem danych. Ich użytkowa funkcja jest potęgowa-
na poprzez możliwości aparatów cyfrowych, które obsługują. 

Dzięki wielofunkcyjności aparatu możemy równie łatwo zapisać na karcie nie tylko 
tekst, ale również obraz statyczny jak i dynamiczny oraz dźwięk. Dzięki zastosowanym w 
aparatach algorytmach prawidłowego balansowania światła sztucznego obraz zafiksowany 
na karcie może być odwzorowany niezwykle prawidłowo i naturalnie. Dodatkowo sprzyja 
temu funkcja makro, która w wypadku aparatów point & shoot jest wyjątkowo efektywna. 
Wprawny użytkownik wykorzystując udogodnienia aparatu i traktując go jako urządzenie 
skanujące może zamieścić na karcie setki stron słowa drukowanego, co szczególnie przy-
datne jest w bibliotekach. Ze względu na wysoką pojemność kart nowej generacji i szybki 
transfer danych (ponad 20MB na sekundę) karta stanie się nośnikiem obrazu wideo, jak i 
dźwięku, co dodatkowo uatrakcyjni jej wykorzystanie w bibliotekach, muzeach i archi-
wach. W sytuacji, kiedy pojawia się tendencja scalania się funkcji, które zapewnia aparat 
z funkcjami, które spełnia telefon komórkowy, jedna i ta sama karta mogłaby pełnić nie-
zliczone funkcje użytkowe, zwłaszcza w bibliotece, ale powinno się to spotkać ze zrozu-
mieniem i wsparciem tych instytucji. 

 
 Aparat cyfrowy zaopatrzony w szybką i pojemną kartę pamięciową może ułatwić i 

usprawnić digitalizację zasobów bibliotecznych, ale dokonywaną z pozycji użytkownika. 
Niestety najczęściej jest postrzegany jako narzędzie zagrożenia, budząc niechęć i obawy. 
Biblioteki w „trosce” o zdeponowane zbiory stają bardziej na straży ich nietykalności, 
przesuwając użytkowanie na drugi plan. Innymi słowy są bardziej strażnikiem zasobów 
niż propagatorem kultury. W częstych przypadkach, gdy użytkownik będzie chciał korzy-
stać ze źródeł starszych i rzadkich (czasopisma XIX wieczne), uszkodzonych (kwaśny pa-
pier), zmikrofilmowanych to bezinwazyjna funkcja kopiowania, jaką zapewnia aparat i 
szybka karta pamięciowa, jest szczególnie użyteczna.  

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, wprowadza się zakazy formalne i ustala wysokie 
progi cenowe. Mamy, więc do czynienia z paradoksalną sytuacją, kiedy instytucje kultu-
rowe propagujące i wprowadzające digitalizacje swych zasobów w sposób nieprzemyśla-
ny ograniczają digitalizację, jeżeli jest ona wprowadzana z poziomu przeciętnego użyt-
kownika. Oczywiście wszystko to dokonuje się w imię porządku i ochrony zbiorów insty-
tucji.  
  
 Szybko zmieniająca się rzeczywistość multimedialna, postępująca digitalizacja i zmie-
niająca się dynamika życia naukowego stawiają nowe wymagania i wyzwania przed ca-
łym światem naukowym i jego bibliotecznym zapleczem. Kultura Amagoogle, w jakiej 
funkcjonuje pokolenie sieciowe ze swoim zapleczem technicznym wymaga zarówno zro-
zumienia jak i stopniowego się z nim utożsamiania ostatniego pokolenia Biblii Gutenber-
ga20. 

                                                 
20 Wybór tekstów pod redakcją Johna Rockmana dowodnie wskazują na polaryzację i komplementarne podejście 
do problemu otaczającego nas rzeczywistości grup uczonych skupionych wokół opcji zwanej Nowym Renesan-
sem. W nowym humanistycznym podejściu do otaczającego nas świata przedstawicieli tzw. science informowa-
ni jesteśmy w publikacji: Nowy Renesans. Granice nauki. Pod red. Johna Brockmana. Warszawa 2005. 
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Masowy System Przechowywania Danych Dźwiękowych w 

Formie Cyfrowej – zalecenia IASA  
 

 
Dziedzictwo dźwiękowe ludzkości narażone jest na utratę. Przyczyn zagrożenia jest 

wiele. Część z nich, takich jak np. naturalna degradacja nośników dźwięku czy zastępowanie 

starych formatów nagrań nowymi, jest od nas niezależna i jedyne, co możemy zrobić, to 

maksymalnie spowalniać ten proces. Nie mniejszym zagrożeniem może być jednak 

nieprawidłowo przeprowadzony proces przenosin na nowe nośniki dźwięku oraz digitalizacja 

nagrań. Proste z pozoru czynności mogą doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia 

oryginalnych nośników. Dźwięk przeniesiony do archiwum cyfrowego zostaje narażony na 

nowe, nie mniej poważne zagrożenia. Archiwom cyfrowym również grozi utrata danych, 

mogą się też okazać bardzo trudne do przeniesienia na kolejny rodzaj nośnika, zaś 

anonimowość ciągu zer i jedynek powoduje, że informacja może utracić swoje klucze 

dostępowe (informację pozwalającą na jej odszukanie), co prowadzi praktycznie do jej utraty.  

Wraz z upływem czasu zmienia się natura zagrożeń - od mechanicznego uszkodzenia 

nośnika w przeszłości do groźby utraty spójności danych w archiwum cyfrowym. Każdy 

kolejny krok na ścieżce rozwoju daje nowe możliwości i jednocześnie tworzy nowe 

zagrożenia. Zadaniem osób zajmujących się archiwami dźwiękowymi jest nie tylko bieżąca 

opieka nad zasobami, ale również rozwijanie narzędzi i technologii, które w przyszłości 

ułatwią ich zabezpieczenie. Można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości odejdą do 

lamusa klasyczne stanowiska odsłuchowe. Ich następcą stanie się komputer lub inne 

urządzenie dedykowane do odtwarzania cyfrowego dźwięku. Oczywiście gramofony i 

magnetofony nadal będą miały swoje miejsce np. w bibliotekach, przynajmniej tak długo, jak 

długo przetrwa w archiwach ostatni nośnik, który można na nich odtworzyć. Ich rola jednak 

będzie coraz bardziej marginalizowana. Z czasem dostęp do zbiorów starych nośników oraz 

służącego do ich odtwarzania sprzętu zostanie ograniczony jedynie do specjalistów 

zajmujących się ich ochroną i ewentualnymi kolejnymi digitalizacjami. Podobną ewolucję 

będą musiały przejść również systemy komputerowe obsługujące archiwa dźwiękowe. Ze 

starych osadzonych w początkach ery informatycznej formatów będą musiały wyewoluować 

  



formaty i systemy korzystające z nieporównywalnie większych możliwości współczesnych 

komputerów. Wszystkie te zmiany właściwie już się dzieją się, choć niekoniecznie w 

bibliotekach polskich. Postęp technologiczny staje się coraz szybszy. Codzienność nie nadąża 

za najnowszą technologią, czego oczywistym przykładem jest uparte trwanie płyty CD na 

stanowisku głównego nośnika dźwięku, mimo że powstały nośniki pojemniejsze i 

gwarantujące wyższą jakość zapisu. To, co przyniesie przyszłość, może nas zaskakiwać w 

coraz większym stopniu. Ważne jest, aby gdzieś pomiędzy nadmiernym konserwatyzmem i 

bezkrytycznym przyjmowaniem nowych technik znaleźć złoty środek, który zapewni 

najlepszą przyszłość archiwom dźwiękowym, także tym, które powstają w oparciu o zbiory 

dokumentów dźwiękowych1 bibliotek.. 

Ze względu na potrzebę i konieczność pilnej digitalizacji dokumentów dźwiękowych 

w Polsce warto przybliżyć i upowszechnić wiedzę zawartą w zaleceniach IASA (International 

Association of Sound and Audiovisual Archivers), tj. organizacji skupiającej osoby i instytucje 

zajmujące się archiwizacją oraz zabezpieczaniem nagrań dźwiękowych jak i dokumentów 

audiowizualnych.  

 Jednym z wydanych przez Komitet Techniczny IASA dokumentów jest The 

Safeguarding of the Audio Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy (wersja 2 z 

września 2001). Dokument ten zawiera wskazania dotyczące etyki, zasad oraz strategii 

ochrony dziedzictwa dźwiękowego. Prócz zaleceń dotyczących stosowania formatów zapisu 

dźwięku oraz zasad przenoszenia starych nagrań na nowe nośniki znajdują się w nim również 

przemyślenia dotyczące masowych systemów przechowywania danych w formie cyfrowej. W 

artykule chciałbym odnieść się do wybranych jedenastu punktów wspomnianego dokumentu 

oraz skomentować je w kontekście systemu dokumentów dźwiękowych w bibliotekach i ich 

digitalizacji.  

Utrata możliwości odczytu dokumentów dźwiękowych oraz erozja nośników2

 Już we Wstępie do analizowanego dokumentu znajduje się sformułowanie, że ze 

względu na nietrwałość nośników dźwięku jedyną metodą zachowania dziedzictwa 

dźwiękowego jest jego kopiowanie na nowe rodzaje nośników. Pisząc nietrwałość nośników 

ma się na myśli zarówno faktyczny rozpad nośników, jak i degenerację sprzętu. Sprzęt 

                                                 
1  Dokument dźwiękowy - nagranie lub dyspozycja programowa dźwięku (np. perforacja lub kolce na taśmie, 

wałku czy płycie wywołujące określone następstwo dzwięków i współbrzmień za pomocą mechanizmu 
uruchamiającego zródło dźwięku we wlaściwym nośnikowi urządzeniu lub instrumencie muzycznym) 
odtwarzane za pomocą urządzeń właściwych dla danej postaci dokumentu.  

2  W tym fragmencie artykułu odnoszę się do punktów 3-5 omawianego dokumentu IASA. 

  



służący do odtwarzania dźwięku sam ulega zniszczeniu, jego naprawa i utrzymanie w stanie 

sprawności technicznej, gwarantującej m. in. minimalne zużycie odtwarzanego nośnika, stają 

się coraz droższe i trudniejsze. Tworzenie replik sprzętu nie stanowi całościowego 

rozwiązania problemu, gdyż koszty takiej operacji są bez wątpienia wyższe niż próba 

utrzymania w ruchu oryginalnego urządzenia. W związku z tym jedyną formą zabezpieczenia 

jest ciągłe przenoszenie materiału dźwiękowego na nowe nośniki, adekwatne do aktualnego 

rozwoju techniki audio.  

 Ze względu na charakterystykę formatów analogowych (pogarszanie jakości każdej, 

kolejnej kopii) przyjmuje się, że w obecnie należy dokonywać digitalizacji zbiorów. Inna 

sprawą jest nośnik, na którym dźwięk cyfrowy będzie przechowywany. Obecnie 

najpopularniejszy jest format CD-R (CD-Recordable). Niestety, nie spełnia on wszystkich 

stawianych przed nim wymagań i może być traktowany jedynie jako format przejściowy.  

 W swoich zaleceniach IASA zwraca również uwagę na dwa dodatkowe problemy. 

Jednym z nich jest coraz krótszy żywot technologii. Najprawdopodobniej żaden z obecnych 

nośników dźwięku nie przetrwa na rynku równie długo, co płyta długogrająca czy popularna 

kaseta. Już w tej chwili ceny napędów DVD pozwalających na nagrywania własnych płyt są 

niewiele większe od cen nagrywarek CD-R lub CD-RW. W tym przypadku mamy do 

czynienia z wsteczną zgodnością, co oznacza, że w napędzie DVD jesteśmy w stanie 

odtworzyć płytę CD. Nie można jednak nie zauważyć, że coraz mocniejszą pozycję na rynku 

zdobywają pamięci typu Flash, będące podstawą m. in. dla popularnych USB Drive, których 

objętość w chwili obecnej sięga 2 GB, lub też tzw. MP3 Playery, które konsekwentnie 

wypierają z rynku CD-Many, czyli niezbyt popularnego następcę Walk-Mana. Jest to 

zrozumiałe, gdyż pamięć typu Flash nie wymaga żadnego mechanicznego wyposażenia do 

odczytu danych (brak ruchomych części), co z kolei przekłada się na całkowitą odporność na 

wstrząsy. Co więcej, swój segment na rynku zdobywają również karty pamięci Flash 

wymagające specjalnego czytnika. Wywodzą się one z cyfrowych aparatów fotograficznych, 

gdzie służą do przechowywania zdjęć, oraz urządzeń przenośnych takich jak Palmtopy lub 

PocketPC3, gdzie przechowuje się na nich dane oraz aplikacje.  

 Ze względu jednak na uniezależnienie zapisanej informacji i jej formatu (w 

rozumieniu sposobu zapisu informacji w pliku) od nośnika (dany utwór muzyczny zapisany w 

danym formacie niezależnie od nośnika zawsze będzie zapisany w postaci identycznego ciągu 

0 i 1), przenoszenie informacji między nośnikami jest relatywnie proste, co stanowi 

                                                 
3 Jest to grupa urządzeń popularnie zwana palmtopami od nazwy pierwszych urządzeń tego typu. W chwili 

obecnej istnieją dwie główne rodziny tych urządzeń oparte na systemach PalmOS oraz WindowsCE. 

  



największą przewagę technologii cyfrowej nad analogową. Przy tym nie powoduje utraty 

jakości. Przy dalszym ekstrapolowaniu tej myśli można sformułować postulat uniezależnienia 

się od nośnika, co w prostej linii prowadzi do koncepcji masowych systemów 

przechowywania danych w formie cyfrowej, do której wkrótce powrócę.  

Optymalne odczytanie informacji z oryginalnego nośnika4

 W trakcie przenoszenia nagrań z nośników analogowych na nośniki cyfrowe należy 

zwrócić uwagę na jak największą wierność odtwarzania nagrań. Można to osiągnąć stosując 

nowoczesny sprzęt najwyższej klasy. Jeśli sprzęt konieczny do odtworzenia danego nagrania 

nie jest produkowany, należy skorzystać z najnowszych dostępnych urządzeń danego typu i 

zapewnić im doskonałą opiekę techniczną pozwalającą na uzyskanie dźwięku jak najwyższej 

jakości. Wysoki standard techniczny urządzeń odtwarzających pozwala zminimalizować 

dalszą degradację nagrania, co niewątpliwie powinno być obiektem troski osób zajmujących 

się archiwum muzycznym. Muszą być również zachowane parametry odtwarzania takie jak 

np. prędkość lub liczba odczytywanych ścieżek. Ich dobór powinien być dokonany na 

podstawie posiadanych dokumentów opisujących dany format. W wielu sytuacjach należy 

poświęcić temu ogromną uwagę, gdyż mimo zachowania najwyższej ostrożności zdarza się, 

że dokument może być odtworzony tylko jeden raz, co uniemożliwia wykonanie 

wcześniejszych prób pozwalających dobrać optymalne parametry odtwarzania.  

 Problematykę optymalnego digitalizowania przedstawię na dwu przykładach 

zaczerpniętych ze strony Grahama Newtona (Audio Restoration By Graham Newton: 

http://audio-restoration.com/). Autor strony zawodowo zajmuje się odtwarzaniem oraz 

digitalizacją nagrań. Pracę z dokumentami dźwiękowymi zaczynał w kanadyjskim studio 

nagraniowym RCA Victor w Toronto, gdzie jako inżynier nagrania „wyciął” tysiące płyt 

matek (tak zwanych „Masterów”).  

Odtwarzanie „prawdopodobnego” dysku fonograficznego o prędkości 78 obr./min. 

1. Należy dokładnie ustalić typ dysku, jaki ma być odtworzony. Czy jest to dysk 

laminowany, szelakowy czy też cięty na miękko (baza np. z aluminium, szkła, stali lub 

tektury). 

2. W zależności od ustaleń dotyczących typu rozpatrywanego dysku należy dobrać 

właściwe metody oraz środki chemiczne, które pozwolą na usunięcie wszelkich osadów z 

jego powierzchni oraz pozostałości procesu tłoczenia. 

                                                 
4  W tym fragmencie artykułu odnoszę się do punktów 6-8 omawianego dokumentu IASA 

  



3. Należy bardzo ostrożnie zastosować odpowiednie metody czyszczenia. Cały czas 

trzeba mieć na uwadze, że czyszczony przedmiot może być w złym stanie i być bardzo 

delikatny. Za wszelką cenę należy uniknąć powstawania nowych zadrapań i skaz na 

powierzchni.  

4. Należy ustalić, czy dysk był prawidłowo „wycentrowany” podczas wytłaczania i 

robienia centralnego otworu (chodzi o sprawdzenie, czy otwór faktycznie znajduje się we 

wspólnym „środku” wytłoczonych ścieżek). W przypadku braku centrowania, należy to 

skorygować, tak aby uniknąć efektu „wow” w trakcie odtwarzania. 

5. Dobór właściwej igły. Należy dokładnie zbadać kształt wyżłobień i dobrać właściwą 

igłę gwarantującą najdokładniejsze odtwarzanie dźwięku. W niektórych przypadkach 

odpowiedni kształt igły pozwala na dotarcie do nienaruszonej części rowków znajdującej 

się nad lub pod strefą uszkodzoną przez odtwarzanie na sprzęcie kiepskiej jakości lub 

wyposażonym w zużytą igłę.  

6. Dobór właściwej prędkości. Wiele nagrań sprzedawanych jako dyski do odtwarzania z 

prędkością 78 obr./min w praktyce było nagrywanych z prędkością wahającą się od 76 do 

80 obr./min. W przypadku najstarszych i najprymitywniejszych nagrań prędkość mogła 

wahać się od 60 do 90 obr./min. 

7. Dopiero po zakończeniu powyższych czynności można odtworzyć nagranie i uzyskać 

sygnał nadający się do dalszej obróbki cyfrowej w celu jego oczyszczenia lub zachowania 

w archiwum. 

Odtwarzanie dźwięku zapisanego na taśmie magnetycznej 

 W trakcie odtwarzania dźwięku z popularnej kasety audio musimy wziąć pod uwagę 

cztery powiązane z sobą problemy:  

1. Stan taśmy nośnej 

2. Prędkość przesuwu taśmy 

3. Stabilność położenia taśmy względem głowicy 

4. Ustawienie głowicy 

 Punkt pierwszy został już pokrótce omówiony wcześniej. Dodać należy, że w 

przypadku niektórych typów taśm wrażliwych na wilgoć przed przeprowadzeniem nagrania 

konieczne jest przynajmniej chwilowe przywrócenie taśmie pierwotnych parametrów 

technicznych. Z powodu nadmiernej absorpcji wilgoci, taśma staje się lepka i podatna na 

deformacje. Lepkość powoduje, że do utrzymania prędkości przesuwu konieczna jest większa 

siłą, która dodatkowo deformuje osłabiony nośnik. Chwilowym rozwiązaniem tego problemu 

jest tzw. „wypiekanie taśmy”. Proces ten podlega na podgrzaniu taśmy do określonej 

  



temperatury (w trakcie „wypiekania” temperatura powinna być utrzymywana na stałym 

poziomie z dokładnością do kilku stopni), co powoduje usunięcie zawartej w niej wilgoci. Po 

takiej obróbce na pewien czas (aż do ponownego zabsorbowania wilgoci) taśma odzyskuje 

pierwotne właściwości fizyczne. Wskazane jest, aby jak najszybciej po zabiegu dokonać 

przeniesienia nagrania na inny nośnik, a samą taśmę zamknąć w hermetycznym opakowaniu 

razem z substancjami absorbującymi wilgoć.  

 Niezwykle istotna z punktu widzenia wierności odtwarzania dźwięku jest prędkość 

przesuwu taśmy. Problem ten staje się widoczny zwłaszcza w przypadku kaset C-90 o 

długości odtwarzania 45 min na stronę. Wiele prostych odtwarzaczy nie radzi sobie z nimi 

prawidłowo. Ponieważ nie ma magnetofonów pozwalających na regulację prędkości 

przesuwu taśmy (przypomnijmy, że w założeniu miała ona być stała i wynosić dokładnie 

1,875 cala na sekundę), to w przypadku nagrania wykonanego z niewłaściwą prędkością 

najlepszym rozwiązaniem jest późniejsza korekcja nagrania.  

 Podczas zgrywania kaset należy również pamiętać o prawidłowym ułożeniu taśmy 

względem głowicy. Chodzi tutaj o przesunięcia w lewo lub w prawo, które powodują, że 

ścieżka nagrana na taśmie może nie przebiegać dokładnie nad elementem głowicy, który 

powinien ją odczytywać. Dlatego też należy dokładnie sprawdzić, czy taśma dobrze leży na 

głowicy (pomiędzy znajdującymi się na niej prowadnicami) oraz czy nic nie powoduje 

zmiany jej położenia. 

 Ostatnim bardzo ważnym czynnikiem jest kontrola położenia głowicy. W przypadku 

nowszych nagrań wykonanych na sprzęcie dobrej jakości z prawidłowo i dokładnie ustawioną 

głowicą, problem ten zasadniczo nie powinien występować. W sytuacji gdy nagranie zostało 

wykonane na starszym sprzęcie o niedostatecznej dokładności wykonania, daje się on we 

znaki i utrudnia kopiowanie takiego materiału.  

 Problem ten w zasadzie nie występuje w sytuacjach, gdy kaseta ma być odtwarzana na 

tym samym magnetofonie, na którym była nagrana. W większości magnetofonów zarówno do 

zapisu, jak i odczytu, służy ta sama głowica w związku z tym jej ułożenie względem taśmy 

będzie takie samo zarówno podczas nagrywania, jak i odtwarzania. Nie ma wówczas groźby 

utraty jakości. Jeśli jednak odtwarzamy kasetę na innym magnetofonie, może zajść 

konieczność ręcznej regulacji głowicy. Złe ustawienie głowicy można zdiagnozować bardzo 

prosto. Poznaje się je po zanikaniu i pojawianiu się w odtwarzanym nagraniu wysokich 

częstotliwości (odpływają i znów się pojawiają) lub wręcz ich ogólnym wytłumieniu. 

Dodatkowo głoski takie jak „k”, „f” czy „s” są gorzej słyszalne lub wręcz gubione, co 

poważnie może utrudniać rozumienie nagranej mowy. W wypadku wystąpienia któregoś z 

  



wymienionych objawów należy skorzystać z odtwarzacza dającego dostęp do śruby 

regulującej głowicy w trakcie odtwarzania muzyki. Przykładem takiego urządzenia może być 

dość stary już Pionier CT-F8282. Sama procedura regulacji jest dość prosta. W trakcie 

odtwarzania muzyki należy delikatnie obracać śrubą regulacyjną aż do uzyskania najlepszej 

jakości dźwięku. Po sprawdzeniu wszystkich powyższych punków (zgodność urządzenia 

odtwarzającego ze standardami, trwałość taśmy, ustawienie głowicy, jakość prowadzenia) 

pozostaje jeszcze demagnetyzacja metalowych elementów oraz samej głowicy za pomocą 

specjalnego demagnetyzera. Dopiero po takich przygotowaniach można przystąpić do 

rejestracji sygnału do dalszej obróbki lub archiwizacji. Należy również pamiętać, aby przed 

próbą nagrania kasety zabezpieczyć ją przed przypadkowym skasowaniem przez wyłamanie 

zabezpieczeń znajdujących się w obudowie kasety. 

 Jak widać na dwu powyższych przykładach zapewnienie odpowiedniej jakości 

odtwarzania sygnału, który ma być potem zapisany na nowym typie nośnika, nie jest 

czynnością, którą można potraktować powierzchownie. Wiele wykonywanych w poprzednich 

latach digitalizacji zasobów dźwiękowych zakończyło się fiaskiem właśnie z powodu niskiej 

jakości archiwizowanego sygnału.  

 Omawiając zagadnienie jak najdokładniejszego odczytywania analogowych nośników 

dźwięku należy przypomnieć o postępie technicznym, jaki ciągle  dokonuje się w tej 

dziedzinie. Za przykład może służyć np. odczyt płyt analogowych (i nie tylko, metodę tę 

można stosować do wszystkich nośników zawierających zapis mechaniczny) za pomocą 

głowicy laserowej. O zaletach tego rozwiązania nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 

Pierwszą i najważniejszą jest minimalne zużycie nośnika ze względu na brak fizycznego 

kontaktu głowicy z nośnikiem oraz większa dokładność odtworzenia wynikająca 

łatwiejszego. in. z łatwiejszego utrzymania stałej prędkości obrotowej nośnika. Problem ten z 

pozoru może wydawać się błahy, jednak w trakcie odtwarzania głośnych i charakteryzujących 

się dużymi zmianami amplitudy fragmentów utworu, igła gramofonu, ze względu na większe 

pofałdowanie ścian rowka, napotyka większe opory, co w wielu wypadkach powoduje spadek 

prędkości. Jedynie gramofony naprawdę wysokiej klasy są odporne na ten błąd, dzięki 

specjalnej konstrukcji napędu talerza. W przypadku głowicy laserowej problem ten nie 

występuje. Z drugiej jednak strony głowice laserowe są w stanie odczytać wielokrotnie więcej 

informacji niż klasyczna igła. W tym wypadku doprowadza to do sytuacji, gdy w gramofonie 

konieczny jest dodatkowy procesor do analizy i oczyszczania sygnału z informacji w wielu 

momentach niezamierzonej przez producenta nagrania. Należy dbać o nośniki nagrań, gdyż 

kolejny przełom technologiczny, może pozwolić na ich dużo lepsze odczytanie w przyszłości. 

  



Z drugiej jednak strony, należy pamiętać, że każda operacja digitalizacji, może być tą ostatnią 

i z tej przyczyny należy wykonywać ją przy użyciu najlepszych dostępnych środków i z 

największą starannością.  

 Istotna kwestią pojawiającą się przy uzyskiwaniu sygnału do digitalizacji jest 

odpowiedź na pytanie, czy należałoby oczyszczać sygnał przed zapisaniem na nośnik 

docelowy. Odpowiedź jest jednoznaczna. Na nośnik służący do przechowywania danych 

należy zawsze zapisywać sygnał nie oczyszczony, zawierający m. in. wszystkie zakłócenia 

wynikające ze zużycia materiału lub jego uszkodzeń. Jednym z zadań archiwów 

dźwiękowych jest bowiem zachowanie dźwięku w postaci nie zmienionej. Takie rozwiązanie 

ma liczne zalety. Począwszy od tego, że z tak zachowanego zapisu zawsze można wykonać 

kopię odsłuchową oczyszczoną z zakłóceń, podczas gdy odwrotna operacja nie jest możliwa i 

istnieje ryzyku utraty pewnej części zapisu, którą za jakiś czas dzięki rozwojowi algorytmów 

obróbki dźwięku można będzie odzyskać z pełnego zapisu. Mamy tu sytuację analogiczną jak 

w przypadku nośnika. Zawsze należy zostawić sobie drogę odwrotu w postaci możliwe 

pełnego zapisu informacji, który potem w zależności od potrzeb można ograniczać lub 

poddawać kolejnej analizie i obróbce. W przypadku zapisu już oczyszczonego możliwości są 

wielokrotnie mniejsze.  

Docelowy format zapisu5

Mając na myśli format docelowy, powinniśmy rozdzielić tutaj dwie często mylone 

kwestie. Jedną z nich jest format zapisu informacji, a drugą nośnik. W przypadku starych 

metod przechowywania dźwięku nie było potrzeby dokonywania takiego rozdziału. Jednak w 

chwili obecnej sprawa wygląda inaczej. Weźmy następujący przykład. Mamy ścieżkę 

dźwiękową nagraną na klasycznej płycie CD-Audio z częstotliwością 44,100 Hz i 

rozdzielczością 16 bitów. Po jej „skodowaniu do komputera” możemy ponownie ją nagrać na 

pustą płytę w oryginalnym formacie i uzyskać duplikat płyty oryginalnej. Możemy również 

przekształcić tę ścieżkę w plik muzyczny w formacie *.waw o częstotliwości 44,100 Hz i 

rozdzielczości 16 bitów (jak w oryginalnej płycie), a następnie wypalić taki plik na płycie 

jako dane komputerowe. Wynikiem takiej operacji będzie kolejna płyta zawierająca dokładnie 

tę samą ścieżkę, tyle że nagraną w innym formacie uniemożliwiającym jej odczyt na 

zwykłym odtwarzaczu CD-Audio. Przykłady można mnożyć. Utwór może zostać 

skompresowany, np. do formatu *.mp3, i może zostać ponownie wypalony na płycie jako 

dane komputerowe (w tym wypadku nie będzie to już ta sama ścieżka co na oryginalnej 
                                                 
5  W tym fragmencie artykułu odnoszę się do punktów 9-10 omawianego dokumentu IASA 

  



płycie, gdyż kodowanie do formatu *.mp3 powoduje utratę informacji). Przytoczony przykład 

wystarcza, żeby wykazać, że na jednym typie fizycznego nośnika, jakim jest popularny dysk 

optyczny, można zapisać ten sam utwór w wielu formatach. Idąc dalej tym tropem, te same 

dane możemy swobodnie zapisywać na innych nośnikach, takich jak np.: dysk twardy, pamięć 

typu Flash czy też DVD. Jak widać, nośnik nie koniecznie jest powiązany z określonym 

formatem zapisu danych dźwiękowych, formatem rozumianym jako metoda kodowania 

dźwięków, częstotliwości oraz rozdzielczości.  

W zakresie formatu jedynym prawdziwym ograniczeniem są możliwości 

konwerterów. Wspomniany format CD-Audio już dawno został w tyle za ich możliwościami. 

Obecnie toczy się wojna między dwoma formatami zapisu dźwięku. Pierwszy oparty na 

DVD-Audio jest prostym rozwinięciem CD-Audio polegającym na polepszeniu parametrów i 

zwiększeniu maksymalnej częstotliwości próbkowania do 192,4 kHz przy rozdzielczości 24 

bity. (Parametry te osiągalne są jedynie przy zapisie stereofonicznym, czyli przy dwóch 

kanałach; wykorzystanie dźwięku przestrzennego, czyli zwiększenie liczby kanałów, 

spowoduje zmniejszenie jakości zapisu dla poszczególnych kanałów). Dodatkowo sygnał, 

który w przypadku CD-Audio nie był kompresowany, w przypadku DVD-Audio może być 

kompresowany bezstratnym algorytmem „Meridian Lossless Packing”. Powyższa kombinacja 

w przypadku zapisu na rzeczywistym nośniku dopuszczalna jest jedynie wtedy, gdy mamy do 

czynienia z sygnałem stereofonicznym. Jeśli zapis przewiduje wykorzystanie dodatkowych 

kanałów, konieczne jest zmniejszenie jednego z parametrów. Nie wolno również mylić zapisu 

DVD-Audio z ścieżką dźwiękową filmu, która zapisywana jest z innymi parametrami, często 

przy wykorzystaniu kompresji stratnej. 

Alternatywą dla formatów zapisu dźwięku wywodzących się z CD-Audio jest SACD, 

czyli Super Audio CD, wprowadzający zupełnie inna filozofię kodowania dźwięku. Przy 

częstotliwości próbkowania wynoszącej 28224 megaherców kolejne próbki kodowane są za 

pomocą 1 bitowej modulacji sigma-delta. W wielkim uproszczeniu, w tym formacie zamiast 

rejestrować kolejne stany amplitudy w kolejnych punktach czasu (tak jak ma to miejsce w 

formatach CD-Audio), próbkowanie jest dużo większe i opis polega na wskazaniu różnicy 

względem poprzedniej próbki. Uznaje się, że system taki oferuje większą dynamikę dźwięku 

niż konkurencyjny DVD-Audio. Przyjmuje się także, że rozdzielczość SACD należałoby 

przyrównać do tradycyjnego zapisu cyfrowego o częstotliwości 200 kHz i rozdzielczości 20 

bitów.  

 Projektanci formatu SACD zupełnie inaczej podeszli do zagadnienia wstecznej 

zgodności. O ile w przypadku przejścia CD -> DVD możliwe jest odczytywanie na nowszej 

  



generacji sprzęcie starych nagrań, to w drugą stronę nie jest to możliwe. W przypadku SACD 

w najpopularniejszym wykonaniu dysk optyczny zbudowany jest z dwu warstw 

zawierających tę samą ścieżkę audio. Jedna warstwa jest czytelna dla odtwarzaczy CD-Audio, 

a druga jedynie dla specjalizowanych odtwarzaczy SACD. 

 Aby pozostać w zgodzie z zaleceniami IASA, należałoby wybrać format zapisu 

gwarantujący jak największą rozdzielczość oraz możliwie długi okres wsparcia przez 

producenta. Moim zdaniem oznacza to konieczność zrezygnowania z proponowanych 

zestawów „nośnik plus format zapisu” na rzecz najdokładniejszego dostępnego formatu 

zapisu dźwięku, a nośnik, na którym będzie on przechowywany, rozpatrywać oddzielnie, o 

czym jest mowa w dalszej części dokumentu.  

 Zgodnie z zaproponowaną definicją formatu dźwięku jego składowym elementem jest 

obecność, także brak, oraz rodzaj zastosowanej kompresji. Dźwięk na płytach DVD-Audio 

jest kompresowany za pomocą algorytmu Meridian, dającego około 50% redukcję danych. 

IASA dopuszcza stosowanie kompresji bezstratnej i jednocześnie stanowczo odrzuca 

koncepcję wykorzystania kompresji stratnej dla celów archiwalnych. Jak zostało to 

wielokrotnie wspomniane, w procesie kompresji stratnej pewna ilość informacji jest 

bezpowrotnie tracona, co zawęża możliwe, przyszłe zastosowania takich nagrań. Jest to 

dokładnie ta sama zasada, co w przypadku zalecenia przechowywania nie oczyszczonych, jak 

najwierniejszych kopii oryginalnego sygnału z nośników analogowych. Jeśli zadaniem 

systemu ma być jedynie udostępnianie nagrań osobom, które nie potrzebują dźwięku 

maksymalnej jakości, kompresję powinno się stosować w celu zmniejszenia kosztów; 

jednocześnie we właściwym archiwum należałoby przechowywać nie zmodyfikowane zapisy. 

Jeśli system miałby pełnić podwójną rolę - archiwum oraz systemu udostępniającego - 

bezwzględnie należałoby zastosować się do zaleceń IASA. Jedynym wyjątkiem od tej reguły 

są nagrania, które oryginalnie ukazały się na nośnikach korzystających z kompresji stratnej, 

takich jak np. MiniDisc. Przechowywanie dźwięku skopiowanego z tego nośnika w większej 

dokładności, niż przewiduje to nośnik, nic nie daje, gdyż przeformatowanie nagrania, np. do 

formatu DVD-Audio, nie pozwoli odzyskać informacji straconej w procesie kompresji i tym 

samym nie poprawi jakości nagrania.  

 Na koniec nasuwa się jeszcze jedna uwaga. Wraz z wchodzeniem na rynek kolejnych 

formatów zapisu dźwięku coraz częściej słychać opinie, że dawno przekroczyły już one nie 

tylko możliwości percepcji przeciętnego słuchacza, ale również osób o bardzo czułym uchu. 

W tej sytuacji otwarte pozostaje pytanie, czy zasadne jest dalsze zwiększanie dokładności 

  



zapisu. Czy nie prowadzi to jedynie do niepotrzebnego zwiększania objętości 

przechowywanej informacji?  

 Zasady archiwizowania danych cyfrowych6

Wytyczne IASA obejmują także podstawowe zasady, jakimi należałoby się kierować 

przy przechowywaniu danych w formacie cyfrowym. Są one następujące:  

1. Każde cyfrowe nagranie wykonane w celu archiwizacji musi być całkowicie wolne od 

niemożliwych do skorygowania błędów oraz musi posiadać jak najmniejszą liczbę błędów 

korygowalnych. Dla nagrania należy przygotować raport z informacją o znanych błędach i 

uzupełniać go w przyszłości w trakcie sprawdzania nagrań. W przypadku nagrań 

pochodzących z zewnątrz dopuszczalna jest pewna liczba nienaprawialnych błędów, jednak 

stosowny raport musi być wykonany i zachowany w archiwum. 

2. Każdy nośnik zawierający dane cyfrowe musi być regularnie kontrolowany. 

3. Dane cyfrowe muszą być przeniesione na nowy nośnik, gdy tylko nastąpi wzrost liczby 

korygowalnych błędów i zanim pojawią się błędy, których nie da się skorygować. 

4. Dane cyfrowe muszą być przeniesione na nowe nośniki zanim dotychczasowe wyjdą z 

użycia i staną się przestarzałe (dotyczy to również sprzętu odtwarzającego). 

5. Należy podjąć kroki mające na celu zabezpieczenie nośników na wypadek katastrof i 

wojny.  

Jak widać, główny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo danych. Jak zostało to wcześniej 

opisane, pierwsze generacje cyfrowych nośników okazały się być nietrwałe i niestabilne, co 

doprowadziło do znacznych strat. Niejednokrotnie konieczna okazywała się ponowna 

digitalizacja materiałów. Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest postulowany w 

kolejnym punkcie dokumentu IASA masowy system przechowywania danych w formie 

cyfrowej (ang. DMSS), który czynności takie, jak sprawdzanie nośników, szykowanie kopii 

zapasowych czy też przenoszenie pamięci na nowe medium realizowałby automatycznie lub 

przy niewielkim nakładzie pracy ludzkiej.  

DMSS oraz alternatywne metody przechowywania muzyki7

Termin DMSS był już kilkakrotnie przywołany w artykule. Jest on tłumaczony na 

język polski jako: Masowy System Przechowywania Danych w Formacie Cyfrowym. IASA 

w swoich wytycznych nie precyzuje technologii, w jakiej tego typu system miałby działać, a 

ogranicza się jedynie do określenia zadań, jakie system powinien móc wykonywać bez 

                                                 
6  W tym fragmencie artykułu odnoszę się do punktu 11omawianego dokumentu IASA.  
7  W tym fragmencie artykułu odnoszę się do punktów 12-13 omawianego dokumentu IASA. 

  



udziału człowieka (automatyczne sprawdzanie spójności danych, ich odświeżanie oraz 

przenoszenie na nowe nośniki).  

W chwili pisania omawianego dokumentu autorom najprawdopodobniej chodziło o 

swego rodzaju zautomatyzowane biblioteki, także archiwa, przechowujące informacje na 

wielkiej liczbie płyt CD lub specjalnych taśm magnetycznych, w których rolę człowieka 

sprawdzającego poszczególne nośniki spełniałby automat. Systemy takie w swoim założeniu 

są jednak drogie, a oferowana przez nie prędkość dostępu do danych daleka od 

satysfakcjonującej.  

 Według autorów dokumentu należałoby przechowywać zapis o większej niż standard 

CD-A rozdzielczości próbkowania (wynoszącej 24 bity) i większej częstotliwości. W 

dokumencie wspomniane są częstotliwości 48 kHz oraz 96 kHz. W chwili obecnej dostępne 

są również konwertery pozwalające na uzyskanie częstotliwości próbkowania 192 kHz 

(wykorzystywana w przypadku najwyższej jakości zapisu sygnału dwukanałowego na DVD-

A). Dla porównania, zgodnie z danymi podanymi przez autorów wytycznych, przy 

częstotliwości próbkowania 48 kHz, na jednej płycie CD-R mieści się około 40 minut 

muzyki, a przy częstotliwości próbkowania 96 kHz i tej samej rozdzielczości na takiej samej 

płycie zmieści się już mniej więcej 20 minut nagrania. W chwili pisania dokumentu nie były 

jeszcze popularne metody kompresji bezstratnej, w związku z tym możemy przyjąć, że ilość 

zapisanej muzyki możemy (optymistycznie) pomnożyć przez dwa. Przy standardowej jakości 

dźwięku CD-A godzina muzyki bez kompresji zajmuje 525 MB. Jeśli zwiększymy 

częstotliwość próbkowania do postulowanych 192 kHz oraz rozdzielczość próbkowania do 24 

bitów, ta sama godzina muzyki bez kompresji zajmie około 3430 MB. Jeśli przyjmiemy 

założenie, że kompresja pozwoli nam zaoszczędzić 50% przestrzeni nośnika, pozostajemy z 

przybliżoną wartością 1715 MB pamięci potrzebną do przechowania godziny zapisu 

stereofonicznego. Na tej podstawie ze sporym przybliżeniem możemy przyjąć, że matryca o 

pojemności 1 TB jest w stanie pomieścić około 600 godzin stereofonicznego zapisu z 

rozdzielczością próbki 24 bity i częstotliwością próbkowania 192 kHz. Wartość tę możemy 

potraktować jako orientacyjną w dalszych rozważaniach.  

Tak więc, aby przechować około 1000 godzin muzyki należałoby wykorzystać ponad 

2450 płyt CD-R o pojemności 700 BM i to też jedynie przy dość nierealnym i 

niepraktycznym założeniu, że dane będą zajmowały całe płyty, co w praktyce oznacza, że 

pewne utwory musiałyby być zapisane na dwu różnych płytach (początek na jednej, a ciąg 

dalszy na kolejnej). Jak zostało to już wcześniej wspomniane, nośnik CD-R należy traktować 

jako nie zapewniający dostatecznej trwałości i stosować najwyżej w roli nośnika 

  



tymczasowego wymagającego częstego sprawdzania i ewentualnego odświeżania. Do 

momentu wprowadzenia specjalistycznego, automatycznego systemu składowania płyt CD, 

którego koszty byłyby bardzo wysokie ze względu na konieczność wykonywania takiego 

systemu pod potrzeby konkretnego zamawiającego, praca ta musiałaby być wykonywana 

ręcznie. Operacja ta byłaby jednak pracochłonna i narażałaby płyty na dodatkowe zużycie. 

Już dla 2450 płyt wydaje się to pracą iście syzyfową. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę 

rzeczywistą objętość zbiorów dźwiękowych wynoszących np. dla Biblioteki Narodowej w 

Warszawie (w dniu 31 grudnia 2002 r.) ok. 10000 samych tylko kaset i taśm 

magnetofonowych i przy założenie średniego czasu nagrania na 50 minut, daje to około 8500 

godzin, czyli niewiele poniżej 21000 płyt CD-R. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. W 

tym samym momencie w archiwum znajdowało się prawie 60000 płyt analogowych i 

kompaktowych. Nakład pracy, jaki należałoby ponieść na prawidłowe konserwowanie tego 

zbioru zapisanego na płytach CD-R, jest trudny do wyobrażenia.  

Pewnym rozwiązaniem problemu archiwizacji mogą być dyski DVD-R mogące 

pomieścić  4,7 GB danych lub nawet HD-DVD-R mogące pomieścić 30 GB danych (lub 40 w 

wersji RW). W rzeczywistości nośniki te nie są aż tak atrakcyjne, jak by się mogło wydawać. 

Po pierwsze, większa gęstość zapisu informacji na nośniku (wielkość kolejnych generacji 

krążków DVD ciągle jest taka sama, jak w przypadku CD) może spowodować większą 

podatność na uszkodzenia nośnika. Po drugie, mimo że liczba płyt, które należy sprawdzać, 

ulega zmniejszeniu, to nadal wymagają one bądź ręcznego sprawdzania bądź specjalnego 

systemu magazynującego mogącego spełniać te zadania bez udziału ludzi. Ostatnim 

najważniejszym argumentem przeciw temu nośnikowi jest brak faktycznej standaryzacji oraz 

bardzo krótki przewidywany czas życia kolejnych generacji tej technologii. Czas CD-Audio 

jako standardu był bez porównania krótszy niż w przypadku płyt długogrających czy nawet 

kaset magnetofonowych. W przypadku standardu DVD zyskał on do tej pory szeroki rynek 

jedynie jako nośnik filmów. Jako nośnik wyłącznie zapisu dźwiękowego (w sposób 

porównywalny do CD-A) nie jest obecny na rynku, a wśród nośników zapisywalnych (R oraz 

RW) dopiero zaczyna powoli wypierać CD-R i RW. W sytuacji kiedy DVD nie opanował 

jeszcze rynku konsumenckiego, już są wprowadzane kolejne wersje tego nośnika takie jak 

HD-DVD, które również nie są w pełni zestandaryzowane i najprawdopodobniej nie 

utrzymają się na rynku zbyt długo. Paradoksalnie, taka szybka rotacja technologii i 

standardów może w znaczący sposób wydłużyć żywotność standardu CD-A jako nośnika 

muzyki na rynku konsumenckim. W związku z tym inwestowanie w któryś z nie 

  



ugruntowanych standardów, może oznaczać konieczność pracochłonnego przenoszenia 

danych na kolejny nośnik w relatywnie niedalekiej przyszłości.  

Rozwiązaniem, które spełnia wszystkie stawiane przez autorów dokumentu 

wymagania, jest matryca dysków twardych oparta na technologii RAID. Skrót ten jest 

obecnie rozwijany jako Redundant Array of Independent Disks, czyli Nadmiarowa (?) 

Redundantna Matryca Niezależnych Dysków. Początkowo akronim ten oznaczał Redundant 

Array of Inexpensive Disks, czyli Nadmiarową (?) Redundantną Matrycę Tanich  Dysków. 

Dzięki zastosowaniu redundancji informacji jesteśmy w stanie stworzyć dużą i 

jednocześnie bezpieczną przestrzeń dyskową odpowiadającą wymaganiom technicznym. Do 

niezawodności i objętości matryc dyskowych należy dodać kolejne argumenty:  

1. dobrze jest, gdy matryca składa się z jednakowych dysków twardych, nie jest to 

jednak warunek konieczny (w przypadku niektórych typów matryc jest to jednak warunek 

konieczny ze względu na potrzebę pełnej synchronizacji ich działania). W przyszłości, 

kiedy podstawowy typ dysku twardego, na bazie którego została zbudowana matryca, nie 

będzie dostępny, będzie można skorzystać z urządzeń, jakie akurat będą osiągalne na 

rynku; 

2. matryca jako taka jest widocznym dla komputera dyskiem logicznym, który z kolei 

może być również dyskiem sieciowym. Protokoły łączności sieciowej są 

zestandaryzowane, co w tym wypadku oznacza bardzo prostą migrację na kolejny nośnik, 

który w przyszłości zastąpi matryce dyskowe, lub też na kolejną większą matrycę;  

3. wszelkie operacje kontrolujące stan matrycy odbywają się automatycznie i nie 

wymagają bezpośredniego udziału człowieka. Ingerencja ludzka niezbędna jest dopiero w 

przypadku konieczności fizycznej wymiany któregoś z dysków;  

4. łatwość i prędkość dostępu do danych.  

Należy oczywiście pamiętać, że matryce RAID, tak jak i wszystkie systemy 

komputerowe, nie są w 100% niezawodne i mogą ulec awarii z przyczyn niezależnych, 

takich jak awaria zasilania, zalanie budynku, awaria oprogramowania powodująca utratę 

integralności danych i inne podobne. Z tego też powodu konieczne jest wykonywanie co 

pewien czas bieżących kopii matrycy, np. na taśmy magnetyczne o dużej pojemności, co 

w razie zaistnienia nienaprawialnego uszkodzenia matrycy pozwoli przywrócić ją do 

możliwie aktualnego stanu. Tego typu kopie należy traktować jako kopie 

krótkoterminowe, a nie jako służące do długotrwałego przechowywania danych.  

  



Metainformacje o nagraniu8

W tym wypadku termin metainformacja (informacja o informacji) odnosi się do 

parametrów technicznych oryginalnego nagrania, na bazie którego powstała opisywana kopia 

cyfrowa, wyposażenia, które do tego posłużyło, oraz osoby odpowiedzialnej. Informacje takie 

powinny być przechowywane zarówno w pliku muzycznym (format pliku musi pozwalać na 

wykorzystanie nagłówków informacyjnych), jak i w zewnętrznym katalogu służącym do 

odszukiwania informacji. Zgodnie z zaleceniami IASA powinny być zachowane następujące 

informacje: 

• informacja o oryginalnym nośniku, jego aktualny stan, lokalizacja oraz format, 

• wyposażenie oraz jego parametry pracy potrzebne do odtworzenia oryginału, 

• informacje nt. aktualnego formatu (rozdzielczość, wyposażenie lub oprogramowanie 

potrzebne do jego odczytania), 

• osoba, która dokonała digitalizacji opisywanego pliku. 

Strategia digitalizacji9

Strategia digitalizacji jest swego rodzaju podsumowaniem dokumentu, a zwłaszcza 

jego części poświęconej problemom przenoszenia starych nagrań na nośniki cyfrowe. Odnosi 

się to przede wszystkim do kolejności digitalizowania posiadanych zbiorów. Według autorów 

dokumentu powinna ona być następująca. 

1. nośniki zagrożone utratą danych, 

2. nośniki należące do systemów nie mających wsparcia, nie dostępnych na rynku 

konsumenckim, 

3. najpopularniejsze, najczęściej wykorzystywane nośniki, 

4. zawsze, gdy jest to możliwe, oryginalne nośniki wraz z potrzebnym do ich odtworzenia 

wyposażeniem powinny być zachowane. 

Zgodnie z powyższymi zaleceniami, w pierwszej kolejności digitalizacji należy poddać 

następujące nośniki (poniższa lista nie jest uporządkowana pod względem pilności zadań, a 

jedynie sygnalizuje problemy; kolejność digitalizacji należy ustalić na podstawię faktycznego 

stanu nośników znajdujących się w zbiorach):  

• wałki, 

• dyski muzyczne wszystkich typów, a zwłaszcza tak zwane dyski „lakierowane", 

• taśmy acetowe, 

                                                 
8  W tym fragmencie artykułu odnoszę się do punktu 14 omawianego dokumentu IASA. 
9  W tym fragmencie artykułu odnoszę się do punktu 15 omawianego dokumentu IASA. 

  



• nagrania na taśmach magnetycznych, niezależnie od ich typu, 

• wszystkie nośniki noszące ślady rozpadu oraz uszkodzeń mechanicznych.  

Należy pamiętać, że nośniki cyfrowe również są podatne na utratę danych, zwłaszcza jeśli nie 

były sprawdzane pod kątem integralności zapisanej informacji. 

Zawsze, gdy to możliwe, należy ograniczyć wykorzystanie oryginalnych nośników. 

Aby to osiągnąć trzeba wykonywać tak zwane kopie dostępowe. W przeciwieństwie do kopii 

archiwalnych w przypadku kopii dostępowych dopuszczalne jest stosowanie filtrów 

poprawiających jakość dźwięku lub stratnej kompresji danych. Stosowanie tych środków 

powinno być uzależnione od wymagań odbiorców. Mimo że kopia dostępowa nie musi 

spełniać tak restrykcyjnych wymagań jak archiwalna, nie zwalnia to z obowiązku 

prowadzenia względem nich tak samo dokładnej dokumentacji.  

Wydaje się, że digitalizacja dokumentów dźwiękowych, która tak pomyślnie została 

przeprowadzona w bibliotekach wielu krajów, jest ciągle wyzwaniem i ziemią nie do końca 

rozpoznaną przez biblioteki w Polsce. Czas najwyższy zmienić tę sytuację, pamiętając jednak, 

że celem jest stworzenie dobrej, bezpiecznej i trwałej, a nie jakiejkolwiek, biblioteki cyfrowej 

dźwięku. 

 

  




